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niczego nie przegapisz!

nowoczesne narzędzie księgowych

inFororganizer to nowoczesne narzędzie, które błyskawicznie wyszuka potrzebne 
informacje o prawie, podatkach i rachunkowości. Głosowo przypomni o ważnych terminach 
i spotkaniach. Na bieżąco poinformuje o zmianach w prawie oraz dostarczy kalkulatory 
niezbędne w pracy.

Można go również wykorzystać prywatnie – nie zrobi kawy, ale przypomni  
o urodzinach cioci .

To wszystko zawsze pod ręką, na pulpicie Twojego komputera.  
Tylko z INFORorganizerem oszczędzisz swój czas.

Pobierz bezpłatnie
www.infororganizer.pl
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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 6

Już 11 lutego 2014 r. przeczytasz o prawie pracy
Dojazd 
pracowników 
tymczasowych 
jako koszt

Uzasadnione wydatki na dojazd pra-
cowników tymczasowych do miej-
sca wykonywania przez nich pracy 
agencja może zaliczyć do kosztów uzy-
skania przychodów. Zgodnie z ogólną 
regułą  kosztami podatkowymi mogą 
być tylko takie wydatki, które wpływa-
ją na osiągnięcie przychodu lub zacho-
wania albo zabezpieczenia źró-
dła przychodów. Wydatek nie może 
ponadto znajdować się w katalogu wy-
datków, które nie mogą być zaliczone 
do kosztów uzyskania przychodów. 
Uznanie danego wydatku za koszt uzy-
skania przychodów jest możliwe tyl-
ko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie 
udokumentowanych zdarzeń wyni-
ka ponad wszelką wątpliwość, że jest 
to wydatek celowy i racjonalnie uza-
sadniony. Podatnik powinien zatem 
wykazać nie tylko fakt poniesienia da-
nego wydatku, ale także jego celowość 
i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów 
uzyskania przychodów nie moż-
na uznać za koszt wydatków, których 
charakter budzi wątpliwości.

Urlop 
niepełnoetatowca

Wymiar urlopu wypoczynkowego 
dla pracownika zatrudnionego w nie-

pełnym wymiarze czasu pracy usta-
la się proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy tego pracownika, 
z uwzględnieniem wymiaru urlopu 
obowiązującego tego pracowni-
ka przy zatrudnieniu na pełny etat. 
Wymiar urlopu przysługującego pra-
cownikowi zatrudnionemu na pełny 
etat – 20 albo 26 dni – uzależniony jest 
tylko od stażu pracy. Jeżeli pracownik 
ma staż urlopowy krótszy niż 10 lat, 
przysługuje mu 20 dni urlopu. W przy-
padku gdy pracownik ma staż urlopo-
wy wynoszący co najmniej 10 lat, 
ma prawo do 26  dni urlopu. Przy obli-
czaniu wymiaru urlopu przysługują-
cego pracownikowi zatrudnionemu 
w niepełnym wymiarze czasu pracy 
należy pamiętać, że niepełny dzień 
urlopu zaokrągla się w górę do pełne-
go dnia (art. 154 § 2 k.p.).

Zakaz 
konkurencji

Pracodawca może jedynie ustalić 
z pracownikiem zakaz wykonywa-
nia pracy konkurencyjnej wobec pro-
wadzonej przez niego działalno-
ści w umowie o zakazie konkurencji. 
Sąd Najwyższy w wyroku z 8 maja 
2002 r. (I PKN 221/01, OSNP 
2004/6/98) podkreślił, że (...) zakaz 
prowadzenia działalności konkuren-
cyjnej musi być odniesiony do przed-
miotu działalności pracodawcy okre-
ślonego w przepisach prawa lub 

w postanowieniach aktów założy-
cielskich, statutów lub umów tworzą-
cych dany podmiot prawa, wobec 
czego umowa o zakazie konkuren-
cji nie może zawierać postanowień, 
które zobowiązywałyby pracownika 
do niepodejmowania działalności nie-
po krywającej się z przedmiotem dzia-
łalności pracodawcy (...). Za nie-
dopuszczalne należy zatem uznać 
jednostronne – czyli bez porozumie-
nia z pracownikami – narzucenie 
przez pracodawcę w regulaminie pra-
cy ograniczenia dotyczącego podej-
mowania dodatkowej pracy.

Już wkrótce

Wszystko o ewidencji sprzedaży 
NR 7  18–24 lutego 2014 r.

Najtrudniejsze problemy księgowe 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 8  25 lutego – 3 marca 2014 r.

Jak bezpiecznie zwolnić pracownika
NR 9  4–10 marca 2014 r.

W poprzednich numerach

Zmiany w prawie w 2014 r.
NR 2  14–20 stycznia 2014 r.

Samochód w firmie w 2014 r.
NR 3  21–27 stycznia 2014 r.

VAT w pytaniach i odpowiedziach
NR 4  28 stycznia – 3 lutego 2014 r.
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Pracodawca 
przed sądem pracy

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Spory pracownicze to dla każdego pracodawcy sprawa newralgiczna. 
W dużych firmach są one wpisane w ryzyko prowadzonej działalności, 
ale i tam potrafią przysporzyć sporo kłopotów. Dla mniejszych podmio-
tów często są sprawą jeszcze bardziej skomplikowaną. Prawo pracy jest 
przy tym tą dziedziną, w której większość sporów jest rozstrzygana na 
drodze sądowej. Inne możliwości – takie jak choćby komisje pojednawcze 
czy sądownictwo polubowne – mają mniejsze znaczenie. 

Opracowanie jest przeznaczone dla pracodawców, których pozycja w są-
dzie pracy jest dużo trudniejsza. Nie obowiązuje bowiem w tym wypad-
ku wiele ułatwień przewidzianych przez prawo dla pracowników. Jest to 
efektem pewnej filozofii polskiego prawa pracy, która traktuje pracodaw-
cę jako silniejszą stronę stosunku pracy i wyciąga pomocną dłoń głównie 
do pracownika. Nie oznacza to oczywiście, że pracodawca stoi na straco-
nej pozycji. Publikacja stanowi właśnie pomoc w rozstrzygnięciu sporu 
przed sądem pracy po myśli pracodawcy. Słabszą pod kątem formalnym 
pozycję procesową można bowiem poprawić przez dobre przygotowanie 
sprawy i rozsądną argumentację przed sądem. Dzięki lekturze dowiedzą 
się Państwo, jak przebrnąć przez kolejne etapy procedury. Opisujemy tryb 
wnoszenia pozwu i postępowanie naprawcze, przebieg rozprawy i powo-
ływanie dowodów, etap wyrokowania i postępowania odwoławczego. 
Radzimy, jak praktycznie zachować się w konkretnych procesowych wy-
padkach – przykłady sprawią, że mogą Państwo odnaleźć w treści własną 
sytuację. Wszystko po to, aby zapewnić końcowy sukces w procesie przed 
sądem pracy. 

KRZYSZTOF GRODZICKI

Stan prawny na 4 lutego 2014 r.
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Postępowanie 
przed sądem I instancji
Niezbędnym warunkiem skutecznego zło-
żenia pozwu jest posiadanie zdolności do 
działania w procesie. Jest to wbrew pozo-
rom bardzo istotne w praktyce, bo może 
okazać się, że konkretny pracodawca nie 
ma takiej zdolności albo występuje nie 
ta jednostka, która w danych warunkach 
powinna być pracodawcą. Oczywiście 
wszystkie te uchybienia można napra-
wić, jednak może okazać się, że tracimy 
to co najcenniejsze, czyli czas. Tytułem 
przykładu można wskazać, że pracodaw-
cą jest jednostka organizacyjna zakładu 
– np. jego warszawski oddział, a nie zlo-
kalizowana w Krakowie centrala firmy. 

Pracodawca powinien mieć zdolność sądo-
wą i procesową do działania w sądzie. Zdol-
ność sądowa to możność bycia stroną w pro-
cesie. Odróżnić od niej należy zdolność 
procesową, która polega na możności samo-
dzielnego, aktywnego działania w trakcie po-
stępowania. Każda osoba fizyczna i prawna 
ma zdolność występowania w procesie jako 
strona. W przypadku pracodawców najczę-
ściej będą to osoby fizyczne prowadzące jed-
noosobową działalność gospodarczą albo 
spółki kapitałowe. Pracodawcą mogą być tak-
że tzw. ułomne osoby prawne – czyli podmio-
ty, które wprawdzie nie posiadają osobowości 
prawnej, ale mogą we własnym imieniu naby-
wać prawa i zaciągać zobowiązania. 

Inaczej jest ze zdolnością procesową – pro-
cedura cywilna uzależnia ją bowiem (w przy-
padku osób fizycznych) od zdolności do czyn-
ności prawnych. Tę zdolność nabywa się 
z chwilą uzyskania pełnoletności. A zatem 
zdolność procesową ma każdy pełnoletni pra-
cownik i pracodawca, jeśli nie został w jakim-
kolwiek zakresie ubezwłasnowolniony. Peł-
noletnie są osoby, które ukończyły 18 lat 
(w przypadku kobiet również te, które po 
ukończeniu 16 lat wyszły za mąż, uzyskując 
odpowiednie zezwolenie sądu) i nie zostały 
w jakimkolwiek zakresie ubezwłasnowolnio-
ne. Takie podmioty mogą występować przed 
sądem bez żadnych ograniczeń. 

Z kolei ograniczoną zdolność procesową ma 
pracownik w wieku od 13  do 18  lat lub taki, 
który wprawdzie ma 18 lat, ale został częścio-
wo ubezwłasnowolniony. Taka osoba ma zdol-
ność procesową w sprawach wynikających 

z czynności prawnych, których może dokony-
wać samodzielnie. Do takich spraw można za-
liczyć np. zawarcie umowy o pracę, umów 
w drobnych powszechnych sprawach życia 
codziennego, czy wydawanie zarobionych 
pieniędzy. Osoba taka może również bez 
ogra niczeń rozporządzać swoim majątkiem 
i przedmiotami oddanymi jej do swobodnego 
użytku. W innych wypadkach pracownik taki 
musi działać przez przedstawiciela ustawowe-
go (np. rodziców, kuratora). 

Czy spółka cywilna 
jest pracodawcą

Warto też spojrzeć na przypadek spółki cy-
wilnej, choćby z tej przyczyny, że występuje 
ona często w praktyce. Innym  niemniej istot-
nym powodem jest fakt, że bardzo trudno jest 
procesować się ze spółką przed sądem pracy. 
Wyrok, który zapada po procesie, może nie 
nadawać się do egzekucji (napiszemy o tym 
dokładnie poniżej). W przeciwieństwie do 
wszystkich innych gałęzi prawa na gruncie 
prawa pracy podmiotem zatrudniającym jest 
spółka cywilna, a nie poszczególni wspólnicy. 
Wynika to z elastycznego pojęcia pracodaw-
cy, którym zgodnie z art. 3 k.p. może być każ-
da jednostka organizacyjna, choćby nie po-
siadała osobowości prawnej, a także osoba 
fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 
Traktowanie spółki cywilnej jako pracodawcy 
pozwala na uniknięcie wielu komplikacji przy 
prowadzeniu przedsiębiorstwa w tej formie, 
jednak trudno wskazaną konstrukcję uznać 
za klarowną. W sądzie pracy stroną może być 
spółka cywilna. Ze względów pragmatycz-
nych należy jednak pozwać nie tylko spółkę, 
ale również wszystkich wspólników. Na takim 
stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku 
z 10 maja 1996 r. (sygn. akt I PRN 63/95, 
OSNP z 1996 r. nr 23, poz. 355), w którym 
wskazano, że występując z powództwem 
przeciwko pracodawcy będącemu spółką cy-
wilną pracownik powinien w pozwie ozna-
czyć jako stronę pozwaną nie tylko spółkę, ale 
także wszystkich wspólników. Zdaniem Sądu, 
w wypadku pozywania spółki cywilnej dla 
pełnej ochrony roszczeń pracownika jest ko-
nieczne pozwanie również wspólników, a to 
z uwagi na brzmienie art. 864 k.c., zgodnie 

zdolność 
procesowa

strona 
pozwana
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z którym za zobowiązania spółki cywilnej 
wspólnicy odpowiadają solidarnie, i skorelo-
wanego z nim art. 778 k.p.c., zgodnie z któ-
rym do egzekucji ze wspólnego majątku 
wspólników tej spółki konieczny jest tytuł eg-
zekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspól-
nikom. Jeżeli pracownik nie pozwie łącznie 
spółki i wspólników, to sąd I instancji powinien 
z urzędu wezwać wspólników do udziału 
w sprawie w charakterze pozwanych. Takie po-
stawienie sprawy prowadzi jednak do wielu 
problemów praktycznych. Na gruncie postępo-
wania egzekucyjnego może okazać się, że tytuł 
wykonawczy (czyli wyrok) opiewa na inny pod-
miot niż ten podlegający egzekucji. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Pozywając spółkę cywilną, pracownik po-

winien wskazać oprócz spółki także wspólni-
ków. Z kolei spółka, pozywając pracownika, 
cieszy się pełną zdolnością sądową i proceso-
wą – nie ma potrzeby wymieniania wspólni-
ków, choć wyrok powinien na nich opiewać, 
aby tytuł egzekucyjny nadawał się w pełni do 
przymusowej realizacji. 

PRZYKŁAD

Pracownik chce wystąpić z pozwem 
o odszkodowanie przeciwko pracodaw-
cy – firmie „Wandea s.c.” Zastanawia 
się, czy pozywać wszystkich wspólni-
ków, czy spółkę. Na zasadzie wyjątku 
przyjmuje się, że w sprawach pracowni-

czych spółka może być zakładem pracy. 
W pozwie trzeba jednak wskazać 
i wspólników, i spółkę. W ten sposób po-
wód uniknie zarzutu braku legitymacji 
biernej po stronie pozwanej. Ujmując 
rzecz prościej – wytoczy sprawę przeciw 
właściwemu podmiotowi. 

Jakie sprawy 
rozpoznaje sąd pracy

Sądy pracy to wyspecjalizowane jednostki 
wymiaru sprawiedliwości, które zajmują się 
rozpoznawaniem spraw pracowniczych. Wyda-
je się, że jest oczywiste, jakie sprawy mogą do 
nich trafić. Nie jest to jednak takie proste  – nie 
wszystkie sprawy, nawet na pierwszy rzut oka 
skoligacone z prawem pracy, mogą być przez 
ten sąd rozpoznane. Bardzo istotne jest zatem 
zdefiniowanie sprawy ze stosunku pracy, bo 
czasem właściwy będzie wydział cywilny lub 
nawet karny sądu z zupełnie inną procedurą. 
Jeżeli sąd, do którego złożono pozew, nie jest 
właściwy do rozpoznania sprawy, to przekazuje 
po prostu sprawę sądowi właściwemu. Musimy 
w tym miejscu zwrócić uwagę na jedną bardzo 
ważną rzecz. Otóż może się zdarzyć, że składa-
jąc pozew, wybierzemy właściwy sąd, ale nie-
prawidłowy wydział (np. właściwy będzie wy-
dział cywilny). W takim wypadku sprawa 
między wydziałami jest przenoszona zarządze-
niem przewodniczącego i nie może być mowy 
o zaskarżeniu takiej decyzji. 

Tabela 1. O co można wystąpić do sądu pracy 
Kodeksowa definicja sprawy 

ze stosunku pracy Przykładowe powództwa przed sądem pracy

1 2
1. Roszczenia ze stosunku pracy 
lub z nim związane.
2. Ustalenie istnienia stosunku 
pracy, jeżeli łączący strony sto-
sunek prawny (dzieło, zlecenie), 
wbrew zawartej między nimi umo-
wie, ma cechy stosunku pracy.
3. Roszczenia z innych stosun-
ków prawnych, do których z mocy 
odrębnych przepisów stosuje się 
przepisy prawa pracy.
4. O odszkodowania dochodzone 
od zakładu pracy na podstawie 
przepisów o świadczeniach z tytu-
łu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 

Powództwo pracownika o uznanie wypowiedze-
nia umowy za bezskuteczne, o przywrócenie do 
pracy oraz odszkodowanie (art. 45 k.p.). Będą to 
jedne z najczęstszych spraw wytaczanych przeciwko 
pracodaw com. Jest tak choćby z tej przyczyny, że roz-
wiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, nawet 
wadliwe, a więc dokonane z rażącym naruszeniem 
przepisów, jest skuteczne i pracownik traci pracę. Do-
piero sąd pracy jest w stanie przywrócić zachwianą rów-
nowagę między stronami, czy to reaktywując stosunek 
pracy, czy też orzekając o odszkodowaniu. Skoro pra-
wo pracy nie zna  bezwzględnej nieważności oświad-
czenia o rozwiązaniu stosunku pracy, to pracownik 
jest niejako zmuszony do zabiegania o wsparcie sądu. 
Od tej zasady istnieje jednak bardzo ważny wyjątek 
dotyczący umowy o pracę na czas określony. Umo-

tytuł 
egzekucyjny

sprawy 
pracownicze
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1 2

wa taka co do zasady jest w zwykłym trybie nieroz-
wiązywalna. Dlatego problemem jest wypowiedzenie 
umowy, gdy w treści umowy o pracę nie przewidzia-
no w ogóle takiej możliwości. Przeważające w tym 
wypadku zdanie mówi o nieważności takiego wy-
powiedzenia. Do obrony jest jednak również pogląd 
przeciwny – wskazujący na bezskuteczność wypowie-
dzenia i powstanie w ten sposób roszczenia odszkodo-
wawczego po stronie pracownika.
Powództwo pracownika związane z rozwiąza-
niem umowy o pracę bez wypowiedzenia i do-
tyczące przywrócenia do pracy, odszkodowania 
oraz ewentualnie wynagrodzenia za cały okres 
pozostawania bez zatrudnienia (art. 56 i nast. 
k.p.). W grę będą tu wchodziły roszczenia związa-
ne z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie dyscy-
plinarnym (art. 52 k.p.) albo bez wypowiedzenia 
bez winy pracownika (art. 53 k.p.). W pierwszym 
wypadku najczęściej będzie chodziło o ciężkie naru-
szenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 
Nieco rzadziej będzie to przestępstwo pracownika, 
które uniemożliwia zatrudnianie go na zajmowanym 
stanowisku albo definitywna utrata uprawnień nie-
zbędnych do wykonywania zawodu. Kodeks pracy 
nie podaje definicji pojęcia ciężkiego naruszenia obo-
wiązków pracowniczych. Zgodnie z ustaloną prak-
tyką i orzecznictwem ciężkie naruszenie przez pra-
cownika jego obowiązków pracowniczych następuje 
wówczas, gdy jego działanie lub zaniechanie cechuje 
wina umyślna lub rażące niedbalstwo. O istnieniu 
winy pracownika wnioskuje się na podstawie cało-
kształtu okoliczności związanych z zachowaniem 
pracownika. Uzasadnieniem dla dyscyplinarnego 
zwolnienia będzie np. zakłócanie porządku i spokoju 
w pracy (wyrok SN z 26 maja 1992 r., sygn. akt I PRN 
22/92, PiZS z 1992 r. nr 10, poz. 85), opuszczanie 
pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się w stanie 
nietrzeźwym (wyrok SN z 19 marca 1984 r., sygn. 
akt. I PR 33/84, OSNC z 1984 r. nr 11, poz. 197), 
bezprawna i świadoma odmowa wykonania pole-
cenia, zagrażająca istotnym interesom pracodaw-
cy (wyrok SN z 12 czerwca 1997 r., sygn. akt I PKN 
211/97, OSNP z 1998 r. nr 11, poz. 323), świadcze-
nie przez radcę prawnego prywatnych usług praw-
niczych w czasie przeznaczonym na obsługę praco-
dawcy (wyrok SN z 8 maja 1997 r., sygn. akt I PKN 
129/97, OSNP z 1998 r. nr 6, poz. 177), pobranie 
przez głównego księgowego zaliczki bez zgody pra-
codawcy (wyrok SN z 17 listopada 1998 r., sygn. 
akt I PKN 305/98, OSNP z 1999 r. nr 21, poz. 689), 
ubliżanie współpracownikom (wyrok SN z 29 czerw-
ca 2005 r., sygn. akt I PK 290/04, OSNP z 2006 r. 
nr 9–10, poz. 149), świadome organizowanie przez 
pracownika równoczesnego przejścia kilku pracow-
ników do pracodawcy prowadzącego działalność 
konkurencyjną (wyrok SN z 5 kwietnia 2005 r.,
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 sygn. akt I PK 208/04, OSNP z 2006 r. nr 1–2, poz. 3), 
wejście bez uprawnień do systemu komputerowego 
kontrahenta pracodawcy i usunięciu z niego plików 
znajdujących się na serwerze sieciowym (wyrok SN 
z 12 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 142/04, OSNP 
z 2005 r. nr 16, poz. 242).
Powództwo pracownika związane z wygaśnię-
ciem stosunku pracy i dotyczące m.in. odszko-
dowania oraz odpraw pośmiertnych (w tym 
ostatnim wypadku uprawnieni będą małżonek oraz 
inni członkowie rodziny, spełniający warunki wy-
magane do uzyskania renty rodzinnej w myśl prze-
pisów o emeryturach i rentach z FUS – art. 63–67
i 93 k.p.). W tym miejscu znajdą się też spory 
związane z odmową wypłaty świadczeń z Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Żeby skutecznie uruchomić wypłaty z FGŚP po-
trzebna jest, co oczywiste, inicjatywa pracodawcy. 
Jest też możliwy wniosek indywidualny. W okresie 
miesiąca od daty niewypłacalności pracodawca, 
syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca za-
rząd majątkiem pracodawcy sporządza zbiorczy 
wykaz niezaspokojonych roszczeń, określając oso-
by uprawnione oraz tytuły i wysokość roszczeń 
wnioskowanych do zaspokojenia ze środków FGŚP. 
Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów po-
przedzających datę niewypłacalności pracodawcy. 
Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z okre-
sów następujących po dacie niewypłacalności, 
sporządza się niezwłocznie po ustaniu stosunku 
pracy osób uprawnionych wykazy uzupełniające; 
wykazy obejmują wskazanie tych osób oraz tytuły 
i wysokość roszczeń. Wykazy składa się kierowni-
kowi biura terenowego FGŚP właściwego ze wzglę-
du na siedzibę pracodawcy, który po stwierdzeniu 
zgodności wykazu z przepisami ustawy przekazuje 
niezwłocznie odpowiednie środki finansowe upad-
łemu, a ten z kolei wypłaca pieniądze uprawnio-
nym osobom. Wypłata świadczeń może nastąpić 
także na podstawie wniosku pracownika, byłego 
pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej 
członków rodziny zmarłego pracownika (lub byłe-
go pracownika). Wniosek składa się kierownikowi 
biura nie wcześniej niż po upływie dwóch tygo-
dni od terminów przewidzianych do złożenia wy-
kazu. Kierownik dokonuje wypłaty niezwłocznie 
po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia 
podlegające zaspokojeniu ze środków FGŚP oraz 
niezwłocznie powiadamia o tym pracodawcę, syn-
dyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą za-
rząd majątkiem pracodawcy. O odmowie wypłaty 
świadczenia w całości lub w części kierownik za-
wiadamia niezwłocznie na piśmie zainteresowaną 
osobę, podając uzasadnienie tej odmowy. Nie musi 
to zatem nastąpić natychmiast, a tylko w czasie ade-
kwatnym do stopnia skomplikowania czynności.  
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O sprostowanie świadectwa pracy oraz o odszko-
dowanie związane z niewydaniem w terminie lub 
wydaniem niewłaściwego świadectwa (art. 97–99 
k.p.). Nie będą to częste przypadki, ale spory związa-
ne z treścią należą do najszybciej rozpoznawanych. 
Dość łatwo jest tam bowiem ustalić stan faktyczny 
i orzec o obowiązkach stron. Pracownik może w cią-
gu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić 
z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie. W razie 
nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługu-
je, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie spro-
stowania, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowa-
nia do sądu. Pracownikowi przysługuje roszczenie 
o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodaw-
cę wskutek niewydania w terminie lub wydania nie-
właściwego świadectwa. Odszkodowanie jest jednak 
ograniczone do wysokości wynagrodzenia za czas 
pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy 
jednak niż 6 tygodni. Orzeczenie o odszkodowaniu 
w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa 
stanowi podstawę do zmiany tego dokumentu.
O ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowe-
go oraz o ekwiwalent za niewykorzystany urlop 
(art. 153 i 171 k.p.). Te sprawy z kolei nie będą zbyt 
częste. Wypłata ekwiwalentu dla odchodzącego pra-
cownika i należny mu proporcjonalnie urlop jest nie 
tylko obowiązkiem pracodawcy, ale i zwykłą praktyką 
w polskich firmach. Sporny może być tylko wymiar 
urlopu, a zwłaszcza sposób jego zaokrąglania. Będą 
to jednak sprawy o mniejszym ciężarze gatunkowym 
i bardzo często zakończą się ugodą. 
Dotyczące wynagrodzeń, w tym sprawy o zapłatę 
wynagrodzenia, o zapłatę za nadgodziny, o pre-
mie, nagrody jubileuszowe, o odprawy emery-
talne, rentowe albo związane ze zwolnieniem 
z przyczyn dotyczących pracodawcy, wresz-
cie o deputaty albo o ekwiwalent za deputaty 
(art. 771–921 k.p.). Jest to jeden z podstawowych 
sporów pracowniczych. Z wypłatą wynagrodzenia 
bywa bowiem w polskiej rzeczywistości gospodarczej 
różnie. Pracodawcy unikają też wypłat w okresie wy-
powiedzenia lub należnych pracownikowi odpraw. 
Powództwo pracownika (albo właściwego in-
spektora PIP) o ustalenie na podstawie art. 221 
k.p., że zatrudnienie ma charakter stosunku pra-
cy bez względu na nazwę zawartej między stro-
nami umowy (art. 189 k.p.c. w zw. z art. 631–632 
k.p.c.). Będą to częste przypadki z uwagi na roz-
powszechnienie umów cywilnoprawnych. Jest to 
swego rodzaju ucieczka przed surowym systemem 
podatkowo-ubezpieczeniowym. Przy takiej umowie 
zmniejszane są bowiem obciążenia z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne, a w dodatku nie trze-
ba płacić dodatków za nadgodziny, wynagrodzeń 
za czas choroby i urlopu, odpraw w przypadku roz-
wiązania umowy, ponosić kosztów obowiązkowych
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badań i szkoleń, zapewniać odzieży ochronnej. Dla 
wielu pracodawców równie ważne jest ograniczenie 
dokumentacji – wystarczy jeden rachunek czy faktura 
miesięcznie zamiast rozbudowanych akt osobowych, 
ewidencji czasu pracy i kart urlopowych. Dodatkową 
cechą umów cywilnych jest łatwość ich rozwiązania 
w sytuacji, gdy zatrudniony nie spełnia oczekiwań lub 
też jego praca przestaje być potrzebna. Nie zmienia 
to faktu, że nie ma decydującego znaczenia nazwa 
umowy (może być ona np. nazwana umową o dzieło, 
ale na skutek silnych elementów pracowniczych sąd 
może dojść do wniosku, że był to stosunek pracy ze 
wszystkimi tego konsekwencjami). Sprawy o ustale-
nie stają się aktualne zwłaszcza w przypadku natych-
miastowego zakończenia współpracy, co jest możliwe 
i dość łatwe przy większości umów cywilnoprawnych. 
W prawnym stosunku pracy następuje włączenie pra-
cownika do struktury i działalności firmy i podpo-
rządkowanie go regulaminowi pracy oraz poleceniom 
kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykony-
wania pracy. Pracownik zobowiązuje się przy tym do 
stałego wypełniania określonego rodzaju zadań, a nie 
do wykonywania określonego zadania. 
Powództwo pracodawcy o odszkodowanie z tytu-
łu odpowiedzialności materialnej pracowników 
(art. 100 w zw. z art. 114–126 k.p.). Będą to rów-
nież częste przypadki, mimo faktu, że pracownik 
odpowiada w ograniczonym zakresie. Pracownik, 
który wskutek niewykonania lub nienależytego wy-
konania obowiązków pracowniczych ze swojej winy 
wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzial-
ność materialną w granicach rzeczywistej straty 
poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne 
następstwa działania lub zaniechania, z którego wy-
nikła szkoda. Pracodawca jest zobowiązany wykazać 
okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pra-
cownika oraz wysokość powstałej szkody. W przy-
padku winy nieumyślnej (a tak będzie najczęściej) 
odpowiedzialność jest dodatkowo ograniczona do 
wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. 
Powództwo pracodawcy o odszkodowanie w ra-
zie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracow-
nika umowy bez wypowiedzenia (art. 55 § 11 k.p.). 
Wskazany podpunkt to margines sporów pracow-
niczych. Pracownik może odejść z pracy bez wypo-
wiedzenia w razie ciężkiego naruszenia przez praco-
dawcę podstawowych obowiązków. 
Powództwo o nawiązanie stosunku pracy (art. 53 
§ 5 i art. 66 § 2 k.p.). Wskazane sprawy również nie są 
zbyt często spotykane w sądach pracy. Dotyczą zazwy-
czaj zwolnienia bez wypowiedzenia z powodu przedłu-
żającej się choroby. Zgodnie z przepisami pracodawca 
powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić 
pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia zgłosi swój powrót 
do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. 
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Powództwo o odszkodowanie związane z od-
mową zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę 
(art. 389–390 k.c.). Przedwstępna umowa o pracę 
powinna określać istotne postanowienia umowy 
przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być 
zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, 
powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie 
wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania 
zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony 
są do tego uprawnione i każda z nich wyznaczyła 
inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez 
stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświad-
czenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umo-
wy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do 
zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można już żą-
dać jej zawarcia. Warto wiedzieć, że przedwstępna 
umowa o pracę może zobowiązywać zarówno tylko 
jedną ze stron, jak i obydwie strony. W kwestii do-
chodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej warto 
wskazać na uchwałę Sądu Najwyższego z 7 stycz-
nia 1967 r. (sygn. akt III CZP 32/66, OSNC z 1968 r. 
nr 12, poz. 199), w której stwierdzono: prawomocne 
orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do 
złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to 
oświadczenie (art. 64 k.c. oraz art. 1047 k.p.c.). Jeże-
li więc oświadczenie to ma stanowić składnik umowy, 
jaka ma być zawarta pomiędzy stronami, do zawar-
cia tej umowy konieczne jest złożenie odpowiedniego 
oświadczenia woli przez drugą stronę z zachowaniem 
wymaganej formy. Nie dotyczy to jednak zawar-
cia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej 
(art. 390 § 2 k.c.). Oznacza to, że jeśli pracownik wy-
gra sprawę z umowy przedwstępnej, to wyrok sądu 
zastępuje od razu całą umowę o pracę i pracownik 
może żądać dopuszczenia do pracy. Stąd tak ważne 
jest zawarcie już w umowie przedwstępnej istotnych 
warunków umowy przyrzeczonej.
Powództwo o naprawienie szkody związanej 
z nieuzyskaniem świadczeń z ubezpieczenia spo-
łecznego. Sprawy takie mają swoją historię przed 
sądami pracy i są związane z częstą niestety praktyką 
nieodprowadzania składek na ubezpieczenia społecz-
ne. Innym nadużyciem stosowanym przez pracodaw-
ców jest wypłata części pieniędzy „do ręki” i odpro-
wadzanie składek od minimalnego wynagrodzenia 
(w 2014 r. – 1680 zł). Obie te praktyki mogą skończyć 
się sprawą przed sądem pracy –  w tym drugim wy-
padku przesłanką naprawienia szkody będzie żądanie 
ustalenia rzeczywistej wysokości wynagrodzenia. 
Powództwo o świadczenia lub odszkodowania 
z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodo-
wej, w tym o sprostowanie protokołu powypad-
kowego. Są to sprawy okazjonalne, ale w związku 
ze swoim skomplikowaniem potrafią pracodawcom 
przysporzyć sporo kłopotów. Za wypadek przy pra-
cy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
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zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, mające 
przy tym określony związek z pracą. Aby zdarzenie 
mogło dostąpić takiej kwalifikacji, konieczne jest 
wystąpienie łącznie zarówno nagłości, przyczyny 
zewnętrznej, jak i związku z pracą. „Nagłość” zda-
rzenia oznacza krótkie, momentalne, jednorazowe 
i nieoczekiwane działanie przyczyny zewnętrznej 
(wybuch, upadek, wylanie gorącej kawy itp.). Cha-
rakter nagłości ma również takie zdarzenie, które 
w sposób ciągły oddziałuje na człowieka (zatrucie 
gazem, udar słoneczny, odmrożenie), mimo że może 
być to proces dość znacznie rozciągnięty w czasie. 
Zgodnie z orzecznictwem incydent należy uznać za 
„nagły”, gdy trwa nie dłużej niż dniówka robocza 
(wyrok SN z 30 czerwca 1999 r., sygn. akt II UKN 
24/99, OSNAPiUS z 2000 r. nr 18, poz. 697). Przy-
czyną zewnętrzną wypadku może być każdy czyn-
nik pochodzący spoza środowiska zdarzenia, zdolny 
wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć 
stan zdrowia pracownika. Mogą to być np. urazy po-
wstałe wskutek działania maszyn, urządzeń, a także 
innych czynników (np. hałas, wstrząsy). Czynnikiem 
takim może być również nadmierny wysiłek przy 
pracy, doprowadzający do nagłego pogorszenia sta-
nu zdrowia lub śmierci. Przy ocenie nadmierności 
należy brać pod uwagę nie tylko rodzaj aktywno-
ści, ale także warunki i okoliczności, w których jest 
ona podejmowana. Przyczyną zewnętrzną będzie 
czasem nawet schorzenie ściśle wewnętrzne, czemu 
Sąd Najwyższy dał wyraz w swoich licznych orzecze-
niach. Tytułem przykładu można wskazać, że praca 
świadczona przez kilka tygodni z ewidentnym na-
ruszeniem przepisów o czasie pracy stanowi przy-
czynę zewnętrzną zawału serca, który w tych oko-
licznościach był wypadkiem przy pracy (wyrok SN 
z 1 grudnia 2000 r., sygn. akt II UKN 107/00, „Moni-
tor Prawniczy” z 2002 r. nr 16, str. 755). 
Powództwo o odszkodowanie związane z bez-
prawnym pobraniem przez pracodawcę zaliczki 
na podatek dochodowy, ewentualnie o pobranie 
zawyżonej zaliczki. Będą to odosobnione wypadki, 
ale zdarzają się pracodawcy, którzy nie wykonują tego 
podstawowego obowiązku. W tych procesach z reguły 
będzie uczestniczyła Państwowa Inspekcja Pracy.  

Trzeba podkreślić, że przedstawione wyliczenie ma tylko charakter przykładowy. Przed są-
dem pracy możemy się spotkać z wieloma innymi sprawami. Można tu wymienić np. sprawy 
pracownicze związane z upadłością firmy, związane z akcjami spółki powstałej w wyniku 
komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, dotyczące szczególnych grup zawodowych 
(np. nauczycieli, marynarzy statków morskich) i wiele innych.

Właściwość sądu
Powództwo w sprawach z zakresu prawa 

pracy może być wytoczone bądź przed sąd 
właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed 
sąd, w którego okręgu praca jest, była lub 

miała być wykonywana, bądź też przed sąd, 
w którego okręgu znajduje się zakład pracy 
(art. 461 k.p.c.). Sąd właściwości ogólnej po-
zwanego oznacza sąd I instancji, w którego 
okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania 

sąd 
I instancji
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(jest to miejscowość, w której osoba ta prze-
bywa z zamiarem stałego pobytu). W spra-
wach pracowniczych występuje tzw. właści-
wość przemienna. Polega ona na tym, że 
pracodawca może sam wybrać, przed który 
z wymienionych sądów wnieść powództwo. 
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że trzeba bę-
dzie stawiać się do sądu, aby właściwie do-
pilnować spraw, należy wybrać ten, który 
leży najbliżej miejsca zamieszkania lub sie-
dziby. Jeśli jednak mamy zamiar powołać 
kilku świadków z jednego miasta, trzeba 
rozważyć, czy nie byłoby wygodniej toczyć 
proces przed sądem w tym właśnie mieście. 
Wszystko zależy od realiów konkretnej spra-
wy. Trzeba jednak pamiętać, aby w pozwie 
uzasadnić, dlaczego wybraliśmy ten, a nie 
inny sąd. 

Dla niektórych spraw zastrzeżona została 
właściwość sądu rejonowego. Sprawy z za-
kresu prawa pracy należą do właściwości są-
dów rejonowych, bez względu na wartość 
przedmiotu sporu, jeżeli dotyczą: 
■ ustalenia istnienia stosunku pracy,
■ uznania bezskuteczności wypowiedzenia 

stosunku pracy, 
■ przywrócenia do pracy i przywrócenia po-

przednich warunków pracy lub płacy oraz 
łącznie z nimi dochodzonego roszczenia 
o odszkodowanie w przypadku nieuzasad-
nionego lub naruszającego przepisy wypo-
wiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, 

■ kar porządkowych i świadectwa pracy 
oraz roszczeń z tym związanych (art. 461 
§ 11 k.p.c.).
W pozostałych sprawach sąd rejonowy jest 

właściwy, jeśli wartość przedmiotu sporu jest 
niższa lub równa 75 000 zł. Właściwość ogól-
ną sądu pracodawcy wyznacza jego miejsce 
zamieszkania, a gdy prowadzi on działalność 
jako osoba prawna lub inny podmiot niebędą-
cy osobą fizyczną – miejsce jego siedziby. Je-
żeli pozwany pracodawca nie ma miejsca za-
mieszkania w Polsce, właściwość ogólną sądu 
oznacza się według miejsca jego pobytu w Pol-
sce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Pol-
sce – według ostatniego jego miejsca zamiesz-
kania w Polsce. Rozpoznanie przez rejonowy 
sąd pracy sprawy należącej do właściwości 
sądu okręgowego powoduje nieważność po-
stępowania. Nie dotyczy to jednak spraw 
o prawa majątkowe, w których wartość przed-
miotu sporu przewyższa 75 000 zł. Wówczas 
zachodzi jedynie zwykłe uchybienie proceso-
we, a nie nieważność (art. 379 pkt 6 k.p.c.). 
Nie powoduje również nieważności rozpo-
znanie sprawy z zakresu prawa pracy przez 
wydział cywilny. 

PRZYKŁAD

Sąd Rejonowy w Poznaniu rozpoznał 
sprawę o 80 000 zł odszkodowania. Jest 
to oczywiste uchybienie procesowe, ale 
nie powoduje ono nieważności postępo-
wania. Może być natomiast podniesione 
w apelacji jako zarzut naruszenia prawa 
procesowego, który miał wpływ na 
orzeczenie. Sprawę powinien bowiem 
rozpoznawać sąd okręgowy. 

Pozew

Każde postępowanie przed sądem jest 
wszczynane na podstawie pisma procesowe-
go, którym najczęściej jest pozew. Trzeba spo-
rządzić go wyjątkowo uważnie i wyczer pu-
jąco, gdyż jest to fundament dalszego 
postępowania i zakres, w którym porusza się 
sąd, rozpoznając sprawę (tylko wyjątkowo 
sąd może orzec ponad żądanie). Oczywiście 
możliwe są późniejsze modyfikacje powódz-
twa, ale dobrze przygotowany pozew często 
przesądza o jej końcowym wyniku. Pracow-
nik może zgłosić powództwo ustnie, jednak 
jest to możliwe tylko wówczas, gdy nie korzy-
sta on z zawodowej pomocy prawnej. Taka 
możliwość nie dotyczy pracodawcy, a zatem 
tym więcej starań trzeba włożyć w dobre 
przygotowanie pisma. 

Jak powinien wyglądać prawidłowy po-
zew? Po pierwsze, trzeba oznaczyć sąd, do 
którego występujemy (np. Sąd Rejonowy 
w Łukowie, II Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych, ul. Suchodolska 127, 01–323 Łu-
ków). W górnym prawym rogu zamieszcza-
my datę, choć i tak liczyć się będzie data 
stempla pocztowego albo stempel sądowy 
w wypadku złożenia pisma na dzienniku po-
dawczym. W prawej części pierwszej strony 
wpisujemy imię i nazwisko lub nazwę stron, 
ich przedstawicieli ustawowych i pełnomoc-
ników. Niezbędne są również adresy wymie-
nionych osób, aby sąd mógł właściwie kiero-
wać korespondencję. Zamieszczamy też 
nazwę „pozew”, aby nie było wątpliwości co 
do charakteru pisma, choć z drugiej strony 
nawet podanie błędnej nazwy nie stanowi 
przeszkody dla rozpoznania sprawy. Ważne 
jest też dokładne określenie żądania, 
a w sprawach o prawa majątkowe oznacze-
nie wartości przedmiotu sporu, chyba że 
przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota 
pieniężna. Następnie uzasadniamy żądanie 

sąd
 rejonowy

określenie 
żądania
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– trzeba opisać dokładnie sytuację i wska-
zać, na jakiej podstawie prawnej opieramy 
roszczenie. Następnym krokiem jest przyto-
czenie dowodów na poparcie pozwu. Najle-
piej jest wypisać od razu imiona, nazwiska 
i adresy świadków, podać, na jakie doku-
menty chcemy się powołać, ewentualnie zło-
żyć wniosek o powołanie biegłego lub bie-
głych. Bardzo istotny jest też własnoręczny 
podpis. 

Pozew może zawierać wnioski o zabezpie-
czenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru 
natychmiastowej wykonalności i przeprowa-
dzenie rozprawy podczas nieobecności powo-
da oraz wnioski służące do przygotowania 

rozprawy, a w szczególności wnioski o we-
zwanie na rozprawę wskazanych przez powo-
da świadków i biegłych, dokonanie oględzin, 
polecenie pozwanemu dostarczenia na roz-
prawę dokumentu będącego w jego posiada-
niu, a potrzebnego do przeprowadzenia do-
wodu lub przedmiotu oględzin, zażądanie na 
rozprawę dowodów znajdujących się w są-
dach, urzędach lub u osób trzecich. Trzeba 
też pamiętać o zbiegu postępowań. Jest mia-
nowicie możliwe wystąpienie przed sądem 
pracy z powództwem w postępowaniu naka-
zowym, upominawczym lub uproszczonym 
(w tym ostatnim wypadku będą konieczne 
specjalne urzędowe formularze). 

Wzór pozwu

 Warszawa, 16 października 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe 
w Warszawie 
Wydział IV Pracy

Powód:
Adam Rak, informatyk
al. 3 Maja 5, 01-456 Warszawa

Pozwany: 
Grzegorz Żakowski,
ul. Piłsudskiego 67, 09-987 Warszawa
prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą „KYT Grzegorz Żakowski”

Wartość przedmiotu sporu: 20 000 zł

Pozew
I. Wnoszę o: 
■  ustalenie istnienia stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nie-

określony, począwszy od 1 stycznia 2013 r. między pracownikiem Adamem Rakiem a pra-
codawcą Grzegorzem Żakowskim,

■  zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu,
■  rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.

II. Uzasadnienie – stan faktyczny
Pozwany Grzegorz Żakowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą 

„KYT Grzegorz Żakowski” przy ul. Piłsudskiego 67 w Warszawie. 1 stycznia 2013 r. zawarł on 
z powodem umowę, którą strony nazwały umową zlecenia, ale według twierdzeń pozwane-
go miała to być tylko nazwa pozorna dla uniknięcia płacenia nadmiernych składek ubezpie-
czeniowych. Jako „rekompensatę za brak składek” pracodawca zaproponował comiesięczną 
dodatkową płatność – 800 zł gotówką do ręki.  
(dowód: zeznania świadka Marioli Turskiej, księgowego pracodawcy). 

Powód zgodził się na taki zabieg powodowany ciężką sytuacją życiową. Strony ustaliły wy-
nagrodzenie miesięczne w kwocie 2000 zł brutto. Powód przystąpił do wykonywania pra-
cy w dniu 3 stycznia 2013 r. Zgodnie z życzeniem pozwanego powód stawiał się do pracy

rygor 
natychmiastowej 

wykonalności

zbieg 
postępowań
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codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 8.00. Miejsce pracy powoda było zawsze 
wyznaczane przez pozwanego i zmieniało się w zależności od tego, gdzie pozwany świad-
czył usługi na rzecz swoich klientów. Pozwany na bieżąco nadzorował pracę powoda, prze-
kazując mu swoje uwagi i polecenia. Powód zobowiązany był do codziennego podpisywa-
nia listy obecności oraz usprawiedliwiania swojej nieobecności zwolnieniami lekarskimi. 
Powód zobowiązany był do podpisywania listy płac, podobnie jak osoby zatrudnione przez 
pozwanego na podstawie umowy o pracę. Powód miał ponadto prawo do urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze 20 dni w roku. W okresie lipiec–wrzesień 2013 r. umowa była 
wykonywana tylko okazjonalnie – powód świadczył usługi na rzecz pozwanego 3 dni w ty-
godniu. Nie doszło jednak w żadnym zakresie do zmodyfikowania treści umowy. 7 paź-
dziernika 2013 r. pozwany oświadczył powodowi, że odstępuje od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.  
(dowód: lista płac, karta urlopowa, zeznania świadka Janiny Podhornej). 

Zdaniem powoda opisany stan faktyczny w pełni uzasadnia żądanie pozwu. W art. 22 
§ 1 k.p. określone zostały najbardziej istotne cechy stosunku pracy. Zgodnie z przyjętą linią 
doktryny i orzecznictwa pracą w rozumieniu tego przepisu jest działalność zarobkowa, wy-
konywana osobiście przez pracownika, powtarzana w regularnych odstępach czasu, podpo-
rządkowana poleceniom pracodawcy, wykonywana „na ryzyko” pracodawcy, który ponosi 
ujemne konsekwencje błędów swoich pracowników, zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu 
pracy czy też złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W ocenie powoda wszystkie wska-
zane cechy stosunku pracy zostały spełnione. Bez znaczenia pozostaje fakt, że strony zawar-
ły umowę, którą nazwały umową zlecenia. Zgodnie z art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p. 
w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, niż opierać się 
na jej dosłownym brzmieniu. Na koniec należy tylko wskazać, że zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z 25 kwietnia 1997 r. (sygn. akt II UKN 67/97, OSNP z 1998 r. nr 2, poz. 57): 
nazwanie umowy przez strony „umową zlecenia” nie stanowi przeszkody do jej zakwalifikowa-
nia jako umowy o pracę. 

Z tych powodów pozew jest uzasadniony.

Wnoszę o przesłuchanie na rozprawie świadków:
■  Marioli Turskiej (zam. ul. Krakowskie Przedmieście 23/90), 04-876 Warszawa na okolicz-

ność zawarcia umowy zlecenia dla obejścia prawa.
■  Janiny Podhornej, zam. ul. Grodzka 45/89, 12-345 Warszawa na okoliczność prowadze-

nia w firmie dokumentacji kadrowej dla powoda.
Ponadto wnoszę o dopuszczenie dowodu z dołączonych do akt dokumentów.

Powód:
Adam Rak

Załączniki:
1. Umowa zlecenia.
2. Lista płac, karta urlopowa.
3. Odpis pozwu i załączników.

Jeśli pracodawca wniesie pozew, który nie 
spełnia warunków formalnych, to nie ma po-
wodów do obaw, gdyż sąd zwróci takie pismo 
z pouczeniem o błędach. Należy je wnieść po-
nownie w terminie tygodniowym, po uzupeł-
nieniu i usunięciu braków. W takiej sytuacji 
wywiera ono skutki procesowe od momentu 
pierwotnego wniesienia. Ważne jest, aby 
zwrócić szczególną uwagę na treść zarządze-
nia o wezwaniu do uzupełnienia braków. 
Trzeba postąpić dokładnie według wskazó-

wek sądu, aby uniknąć definitywnego zwrotu 
pisma. 

Kiedy sąd 
może odrzucić pozew

Z punktu widzenia pracodawcy występują-
cego do sądu pracy bardzo istotne jest odrzu-
cenie pozwu. Czasem sąd może tak postąpić, 
nie wdając się w rozstrzyganie sprawy. Skutki 

usunięcie 
braków

odrzucenie 
pozwu
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odrzucenia polegają na tym, że postępowanie 
nie będzie mogło się toczyć z pewnych praw-
nie wyszczególnionych powodów. W takiej sy-
tuacji sąd wydaje tylko (na posiedzeniu nie-
jawnym, a zatem bez udziału stron) specjalne 

postanowienie, które możemy potem zaskar-
żyć do sądu wyższej instancji. Najczęściej od-
rzucenie następuje z powodu nieuzupełnienia 
przez stronę we wskazanym terminie 
(np. 7-dniowym) braków formalnych pozwu. 

Tabela 2. Przyczyny odrzucenia pozwu 

Lp. Przyczyna odrzucenia Uwagi dla pracodawcy

1 2 3

1. Niedopuszczalność drogi 
sądowej (art. 199 § 1 pkt 1 
k.p.c.). 

Sąd odrzuci pozew, jeżeli droga sądowa jest niedopuszczal-
na. O dopuszczalności drogi sądowej rozstrzyga podany 
w pozwie stan faktyczny, będący uzasadnieniem roszcze-
nia, a nie samo wykazanie istnienia roszczenia czy też sto-
sunku prawnego między stronami. Te ostatnie wymienione 
elementy będą niewątpliwie rozstrzygające dla wyniku pro-
cesu, lecz nie mogą wcześniej przesądzać o samej dopusz-
czalności jego wytoczenia. Innymi słowy, o dopuszczalno-
ści drogi sądowej sąd powinien zdecydować, kierując się na 
tym etapie jedynie treścią pozwu oraz powołanymi w nim 
przepisami, a nie samą oceną zasadności żądania. Nawet 
w sytuacji, gdyby już na tym wstępnym etapie sąd był prze-
konany o braku podstaw do uwzględnienia powództwa, 
to ma on obowiązek merytorycznego rozpoznania spra-
wy. Ujmując rzecz nieco prościej – sąd nie może odrzucić 
pozwu na zasadzie dowolności. Nawet gdyby pracodawca 
zgłosił roszczenie, które nie ma żadnego odzwierciedlenia 
w materiale zgromadzonym w sprawie, to i tak sąd musi ją 
rozpoznać. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego 
z 21 maja 2002 r. (sygn. akt III CK 53/02, OSNC z 2003 r. 
nr 2, poz. 31): sąd – odrzucając pozew z powodu niedopusz-
czalności drogi sądowej – nie może poprzestać na stwierdze-
niu, że sprawa przedstawiona do rozstrzygnięcia nie jest 
sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c., lecz zobowiąza-
ny jest w uzasadnieniu postanowienia wskazać sąd, dla któ-
rego właściwości rozpoznanie tej sprawy zostało ustawowo 
zastrzeżone.

2. Zawisłość sprawy i po-
waga rzeczy osądzonej 
(art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.). 

Sąd odrzuci pozew, jeżeli o to samo roszczenie między tymi 
samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawo-
mocnie osądzona. Zawisłość sporu powstaje z chwilą dorę-
czenia pozwu pozwanemu. Z chwilą doręczenia pozwu:
1)  nie można w toku sprawy wszcząć między tymi samy-

mi stronami nowego postępowania o to samo rosz-
czenie, 

2)  pozwany może wytoczyć przeciw powodowi powódz-
two wzajemne, 

3)  zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych spo-
rem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy; nabywca 
może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem 
strony przeciwnej.

Powaga rzeczy osądzonej przysługuje jedynie prawomoc-
nym wyrokom oraz postanowieniom merytorycznie roz-
strzygającym spór. Oznacza to, że ugoda sądowa ma powagę 
rzeczy „ugodzonej”. Jeśli zatem podczas rozprawy wyjdzie 
na jaw, że strony zawarły już ugodę, której przedmiotem jest 
rozpoznawane roszczenie, sąd po prostu oddali powództwo. 
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1 2 3

Nie będzie mógł jednak odrzucić pozwu, a zatem postępo-
wanie się odbędzie. W praktyce może wydawać się, że ta 
przesłanka występuje niezbyt często. Zdarza się jednak, że 
pracodawca i pracownik porozumieli się już co do części 
roszczenia albo było ono już przedmiotem rozpoznania w in-
nej sprawie. Jeśli zatem procesowaliśmy się z pracownikiem, 
trzeba koniecznie sprawdzić, czy nie ma już wyroku ani po-
stanowienia, które dotyczyłoby tego samego. 

3. Braki w zdolności stron 
procesu (art. 199 § 1 pkt 3 
k.p.c.). 

Sąd odrzuci pozew, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności 
sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, 
a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli 
w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej po-
wodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. 
Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo 
zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawi-
ciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki 
organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej 
działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak 
nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu. Jak 
stanowi art. 70 § 1 k.p.c., jeżeli braki w zakresie zdolno-
ści sądowej lub procesowej albo w składzie właściwych 
organów dają się uzupełnić, sąd wyznaczy w tym celu 
odpowiedni termin. Jak już pisaliśmy, przed sądem pracy 
pracodawcą może być w zasadzie każdy podmiot lub jego 
wyodrębniona jednostka, a zatem do odrzucenia dojdzie 
w tym wypadku wyjątkowo. 

4. Brak jurysdykcji krajowej 
(art. 1099 k.p.c.). 

Brak jurysdykcji krajowej polega na tym, że przepisy nie 
przyznają w pewnym zakresie sądom polskim kompeten-
cji do rozpoznania sprawy (a same strony nie umówiły się 
o jurysdykcję sądów polskich) albo wyłączono jurysdyk-
cję w sprawie co do zasady należącej do sądów polskich. 
Wyłączna właściwość sądów obcych stanowi przyczynę 
nieważności, którą sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każ-
dym stanie sprawy. 

5. Brak kaucji na zabezpie-
czenie kosztów procesu 
(art. 1124 § 3 k.p.c.). 

W sporze między pracownikiem a pracodawcą do takiej 
sytuacji może dojść wyjątkowo – jeśli jedna ze stron sto-
sunku pracy jest cudzoziemcem. Powód cudzoziemiec jest 
zobowiązany na żądanie pozwanego złożyć kaucję na za-
bezpieczenie kosztów procesu. Obowiązku takiego nie ma 
w następujących wypadkach:
1)  jeżeli w państwie, do którego należy, obywatele polscy 

nie mają takiego obowiązku, 
2)  jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania lub majątek 

wystarczający na zabezpieczenie kosztów, 
3)  jeżeli przysługuje mu lub uzyskał zwolnienie od kosz-

tów sądowych, 
4)  w sprawach małżeńskich niemajątkowych, w sprawach 

z powództwa wzajemnego i w postępowaniu nakazo-
wym, 

5)  w sprawach, które strony zgodnie poddały jurysdykcji 
sądów polskich.

Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia kosztów naj-
później przy pierwszej czynności procesowej. Późniejsze zgło-
szenie żądania jest dopuszczalne, jeżeli dopiero w toku sprawy:
1)  pozwany dowiedział się, że powód jest cudzoziemcem, 
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2)  ustała podstawa prawna do zwolnienia powoda od obo-
wiązku złożenia kaucji.

Kaucję składa się w gotówce. Zgłaszając w przepisanym 
czasie wniosek o zabezpieczenie kosztów, pozwany nie 
ma obowiązku składać wyjaśnień co do istoty sprawy 
przed rozstrzygnięciem tego wniosku. Sąd wyznaczy po-
wodowi termin do złożenia kaucji. Po bezskutecznym 
upływie terminu sąd na wniosek pozwanego odrzuci 
pozew lub środek odwoławczy, orzekając o kosztach jak 
w wypadku cofnięcia pozwu. Jeżeli w toku postępowania 
ustanie przyczyna zabezpieczenia, sąd na wniosek powo-
da, po wysłuchaniu pozwanego, zwolni powoda od obo-
wiązku zabezpieczenia kosztów i zarządzi zwrot złożonej 
kaucji. Sąd na wniosek pozwanego zarządzi zaspokojenie 
z kaucji przyznanych mu kosztów. Wniosek taki powinien 
być zgłoszony w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się 
orzeczenia. Jeżeli wniosku nie zgłoszono, sąd po upływie 
tego terminu zarządzi wydanie kaucji powodowi na jego 
żądanie.

6. Zapis na sąd polubowny 
(art. 1165 § 1 k.p.c.). 

W razie wniesienia do sądu sprawy dotyczącej sporu obję-
tego zapisem na sąd polubowny sąd odrzuca pozew, jeżeli 
pozwany podniósł zarzut zapisu przed wdaniem się w spór 
co do istoty sprawy (wystarczy, że zrobił to w pierwszym 
piśmie procesowym). Zasady tej nie stosuje się, gdy zapis 
na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny, niewyko-
nalny albo utracił moc, jak również wtedy, gdy sąd polu-
bowny orzekł o swej niewłaściwości. 

W sprawach pracowniczych obowiązuje 
zasada, według której sąd nie może odrzucić 
pozwu z powodu niedopuszczalności drogi 
sądowej, gdy do rozpoznania sprawy właści-
wy jest inny organ. W tym wypadku jest on 
zobowiązany do przekazania sprawy do or-
ganu właściwego, a jeżeli organ ten uprzed-
nio uznał się za niewłaściwy – sąd ma obo-
wiązek rozpoznać sprawę (art. 464 § 1 
k.p.c.). Postanowienie sądu o przekazaniu 
sprawy może zapaść na posiedzeniu niejaw-
nym. Jeżeli jednak organ ten uprzednio 
uznał się za niewłaściwy, sąd rozpozna spra-
wę. Wniesienie do sądu pozwu, następnie 
przekazanego we wskazanym trybie wywo-
łuje skutki, jakie ustawa wiąże z wytocze-
niem powództwa. Zasady tej nie stosuje się 
jednak, gdy pozwanym w sprawie jest pra-
cownik (patrz tabela 6). 

Ustalenie wartości 
przedmiotu sporu

Prawidłowe ustalenie wartości przedmio-
tu sporu jest wskazówką dla sądu, czy jest 
on właściwy do rozpoznania sprawy i czy 

żądania stawiane przez pracodawcę są real-
ne i uzasadnione. W sprawach o roszczenia 
pieniężne, zgłoszone choćby w zamian in-
nego przedmiotu, wartość przedmiotu spo-
ru stanowi podana kwota pieniężna. A za-
tem wartość przedmiotu sporu dla spraw 
majątkowych o roszczenia pieniężne stano-
wi kwota, której zasądzenia żąda pracow-
nik lub pracodawca, a nie kwota, która 
przysługuje mu np. według unormowań Ko-
deksu pracy. W sprawach o roszczenia pra-
cowników dotyczące nawiązania, istnienia 
lub rozwiązania stosunku pracy, przy umo-
wach na czas określony wartość przedmio-
tu sporu stanowi suma wynagrodzenia za 
pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za 
rok, a przy umowach na czas nieokreślony 
– za okres roku. W sprawie o przywrócenie 
do pracy na poprzednich warunkach 
w związku z wadliwym wypowiedzeniem 
zmieniającym wartość przedmiotu zaskar-
żenia stanowi suma wynagrodzenia za pra-
cę sprzed zmiany za okres roku, niezależnie 
od tego, czy umowa o pracę uległa rozwią-
zaniu wskutek odmowy przyjęcia nowych 
warunków, czy zatrudnienie trwa na zmie-
nionych warunkach. 

posiedzenie 
niejawne

roszczenia 
pieniężne
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PRZYKŁAD

Pracownik wystąpił do sądu z pozwem 
o uznanie za bezskuteczne dokonanego 
ustnie i przez nieuprawnioną osobę wy-
powiedzenia zmieniającego (art. 42 
k.p.), na podstawie którego zmniej-
szono mu o połowę pensję. Przed zmia-
ną zarabiał 2400 zł brutto. Wartoś-
 cią przedmiotu sporu będzie zatem 
28 800 zł, a właściwy do rozpoznania 
sprawy będzie sąd rejonowy (w tej aku-
rat sytuacji właściwość sądu rejonowe-
go nie jest uzależniona od wartości 
przedmiotu sporu).

PRZYKŁAD

Pracodawca wręczył 15 września 2013 r. 
pracownikowi wypowiedzenie zmienia-
jące (z miesięcznym terminem), na 
mocy którego zmienił jego stanowisko 
pracy z głównego specjalisty na specjali-
stę. Jednocześnie obniżył pracowniko-
wi wynagrodzenie z dotychczasowych 
5000 zł brutto na 4200 zł brutto. Pra-
cownik zarzucił jednak, że wypowie-
dzenie zmieniające było wadliwe i od-
wołał się do sądu. W takim wypadku 
wartość przedmiotu sporu to 60 000 zł. 

PRZYKŁAD

W pozwie z 7 października 2013 r. pra-
cownik zażądał ustalenia istnienia sto-
sunku pracy, odszkodowania w wysoko-
ści 10 800 zł z tytułu niezgodnego 
z prawem jego rozwiązania i wydania 
służbowego notebooka. Pracodawca 
uważa jednak, że zaniżono wartość 
roszczenia, błędnie wyliczając roczne 
wynagrodzenie pracownika i wartość 
laptopa. Ustalono je bowiem odpowied-
nio na kwotę 36 000 zł i 3000 zł. Zda-
niem pracodawcy operacja ta miała na 
celu ominięcie obowiązku uiszczenia 
opłaty sądowej. W takiej sytuacji sąd na 
wniosek pracodawcy może zarządzić 
stosowne dochodzenie i sprawdzić po-
daną wartość. Po doręczeniu pozwu 
sprawdzenie może nastąpić jedynie na 
zarzut pozwanego, zgłoszony przed 

wdaniem się w spór co do istoty sprawy 
i jest to jedyny termin ograniczający 
pole manewru pracodawcy. Efekt sku-
tecznego zgłoszenia zarzutu będzie 
taki, że pracodawca uzyska odroczenie 
– proces rozpocznie się później. Być 
może pracownik będzie zmuszony za-
płacić 5% opłaty stosunkowej, a ponad-
to może się zmienić właściwość sądu. 
Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia war-
tości przedmiotu sporu uzna się za nie-
właściwy, przekaże sprawę sądowi wła-
ściwemu; jeżeli jest kilka sądów 
właściwych – przekaże sprawę  temu 
z nich, który wskaże powód. Wszystko 
to pozwoli pracodawcy zaoszczędzić na 
czasie, choć z drugiej strony – należy się 
spodziewać po takim postępowaniu 
sprawdzającym zantagonizowania pro-
cesowego przeciwnika. 

Opłaty sądowe

Bardzo ważne jest prawidłowe opłacenie 
pozwu. Co prawda w sprawach pracowni-
czych ten obowiązek jest znacznie okrojony, 
bo dotyczy roszczeń, które nie przekraczają 
50 000 zł, to jednak wniesienie opłat jest bar-
dzo istotne co najmniej z dwóch przyczyn. Po 
pierwsze, kwota 50 000 zł jest w sądach pracy 
coraz częściej spotykana. Po drugie, często 
trzeba zapłacić 30 zł opłaty podstawowej, 
a nieziszczenie tej w sumie niewielkiej kwoty 
może spowodować znaczne komplikacje. 

Wysokość opłat stosunkowych zależy od 
przedmiotu sporu albo od przedmiotu zaskar-
żenia. Jeżeli kilka osób wnosi jedno pismo, to 
uiszczają jedną opłatę. Gdyby jednak zawiera-
ło ono kilka roszczeń, każda płaci opłatę od-
dzielnie proporcjonalnie do swojego rosz-
czenia lub zobowiązania. W sytuacji gdy 
przedmiotem sprawy są roszczenia albo zobo-
wiązania jednego rodzaju i oparte na jednako-
wej podstawie faktycznej i prawnej (współ-
uczestnictwo formalne), każdy współuczestnik 
uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swoje-
go roszczenia albo zobowiązania. Na piśmie 
podlegającym opłacie należy podać wartość 
przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu za-
skarżenia, gdy od niej zależy wysokość opłaty. 
Obecnie wartości przedmiotu sporu lub za-
skarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając 
w górę do pełnego złotego. Opłacie podlega 
nie tylko pozew i wniosek wszczynający postę-
powanie w sprawie sporządzony w formie pi-

opłata 
podstawowa
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semnej, lecz również złożony ustnie do proto-
kołu. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na 
skutek braku opłaty. Z kolei pismo tylko częś-
ciowo opłacone sąd traktuje jako nieopłacone 
i zwraca je albo odrzuca. Zaliczkę na wydatki 
należy wpłacić do kasy sądu albo na rachunek 

bankowy sądu. Natomiast nie uiszcza się jej 
w znakach opłaty sądowej. Nie opłaca się 
wniosku o sporządzenie uzasadnienia i o dorę-
czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem 
zgłoszonego w ciągu tygodnia od ogłoszenia 
sentencji.

Tabela 3. Rodzaje opłat w sprawach cywilnych 

Opłata stała Pobierana w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w niektórych spra-
wach o prawa majątkowe. Jej wysokość nie zależy od wartości przed-
miotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Nie może być niż-
sza niż 30 zł i wyższa niż 5000 zł.

Opłata stosunkowa Pobierana w sprawach o prawa majątkowe. Wynosi 5% wartości 
przedmiotu sporu lub zaskarżenia w granicach od 30 zł do 100 000 zł.

Opłata podstawowa Pobierana w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty sta-
łej, stosunkowej lub tymczasowej. Jej wysokość to 30 zł.

Opłata tymczasowa Określa ją przewodniczący od pisma w sprawie o prawa majątko-
we, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili 
wszczęcia. Waha się od 30 zł do 1000 zł.

Opłata ostateczna Określa ją sąd I instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie. 
Gdyby była wyższa od uiszczonej wcześniej opłaty tymczasowej – sąd 
orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy.

Opłaty sądowe można wnieść w trzech for-
mach – przelewem na rachunek bieżący do-
chodów właściwego sądu albo w formie go-
tówkowej – bezpośrednio w kasie sądu, lub 
w formie znaczków sądowych. Ministerstwo 
Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia i ak-
tualizuje numery kont na swojej stronie inter-
netowej – www.ms.gov.pl. Udostępnia się je 
także na tablicy ogłoszeń w budynku sądo-
wym. Jeżeli opłata została uiszczona na ra-
chunek przed wniesieniem pisma do sądu, na-
leży do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię 
dowodu wniesienia opłaty. W przypadku 
wpłaty na rachunek, ale na wezwanie sądu 
lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy 
wpisać numer sprawy, jeśli został nadany. Je-
żeli wpłata została dokonana przed wezwa-
niem do uiszczenia opłaty, kopię dowodu 
wpłaty należy przesłać niezwłocznie do wła-
ściwego sądu w ślad za złożonym pismem. 
Obecnie można też zapłacić przez Internet. 
W takim wypadku do pozwu należy dołączyć 
dowód wniesienia opłaty w formie wydruku 
potwierdzającego dokonanie operacji. Na wy-
druku tym zamieszcza się potwierdzoną włas-
noręcznym podpisem informację, że figurują-
ca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone 
pismo. W przypadku braku podpisu na wy-
druku sąd może zwrócić pozew (uchwała SN 
z 15 grudnia 2006 r., sygn. akt III CZP 113/06, 
niepublikowana). Należy też pozostawić sobie 
kopię dowodu wpłaty, aby móc udowodnić 

fakt zapłaty. Trzeba przy tym bardzo dokład-
nie przepisać 26-cyfrowy numer konta. Przy 
ewentualnej pomyłce nie powinno jednak być 
trudności z przywróceniem terminu. Jak 
wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu 
z 19 marca 2003 r. (sygn. akt I CZ 18/03, 
niepublikowane): pomyłka polegająca na po-
minięciu lub przestawieniu niektórych cyfr 
w wielocyfrowym numerze konta bankowego 
i wynikające z tego uiszczenie wpisu na inne 
konto nie może być poczytana za winę w rozu-
mieniu art. 168 § 1 k.p.c. Tego rodzaju uchybie-
nie zdarzyć się może nawet przy zachowaniu 
należytej staranności i nie sposób traktować go 
jako niedbalstwo. W związku z powyższym od-
mowa przywrócenia terminu do uiszczenia wpi-
sów nie może być uznana za zasadną.

PRZYKŁAD

Pracodawca spółka z o.o. „Kasjopea” 
złożyła 1 października 2013 r. pozew 
nakazowy do sądu pracy, domagając się 
zasądzenia kwoty 6000 zł z tytułu wek-
sla pracowniczego. Opłata w postępo-
waniu nakazowym wyniosła 75 zł. Pra-
cownik spółki odnalazł w Internecie 
numer rachunku sądu, ale po tygodniu 
okazało się, że przelew został wysłany 
na inny rachunek – o bardzo zbliżonych

dowód
 wpłaty

numer 
konta
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numerach. W takim wypadku praco-
dawca powinien złożyć wniosek o przy-
wrócenie terminu wraz z pozwem i do-
wodem przelewu. Przy niewielkiej 
pomyłce decyzja sądu z pewnością bę-
dzie pozytywna. 

Wpłata gotówki w kasie sądu przed wniesie-
niem pisma jest potwierdzana przez pracowni-
ka kasy stosowną adnotacją na oryginale pisma 
oraz wydaniem uiszczającemu kopii dowodu 
wpłaty. Zapłatę w kasie po wniesieniu pisma do 
sądu, lecz przed wezwaniem do uiszczenia 
opłaty, pracownik sądu potwierdza, wydając 

kopię wpłaty, którą należy przekazać do właści-
wego sądu w ślad za złożonym pismem. 

Maksymalna wysokość opłaty dokonywa-
nej w znakach sądowych wynosi 1500 zł 
– w takim wypadku należy po prostu nakleić 
znaczki na pozew. Uiszczający opłatę na we-
zwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić 
znaczki na tym wezwaniu albo na zwykłej 
kartce papieru, podając numer sprawy oraz 
imię i nazwisko. Znaczki można nakleić także 
na piśmie podlegającym opłacie, w sekreta-
riacie właściwego wydziału sądu. Nakleja się 
je na pierwszej lub ostatniej stronie pisma 
w miejscu niezawierającym tekstu, jeden 
obok drugiego lub jeden pod drugim, w mia-
rę możności bez odstępu. 

Tabela 4. Data opłacenia pisma przed sądem pracy

Sposób wniesienia opłaty Kiedy pismo jest opłacone

W znakach opłaty skarbowej Dzień wniesienia do sądu pisma z naklejonymi znakami; za 
datę uiszczenia opłaty nie przyjmuje się dnia, w którym znaki 
zostały skasowane.

W kasie sądu Data na kwicie kasowym.

Przekazem pocztowym Data stempla pocztowego na dowodzie wpłaty.

Przelewem bankowym Data przyjęcia przelewu przez bank, pod warunkiem że 
wskazana kwota miała pokrycie na rachunku zleceniodaw-
cy; w razie braku pokrycia datą uiszczenia opłaty jest dzień, 
w którym przelew został zrealizowany przez bank. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
■  Opłatę należy uiścić już przy wnoszeniu 

do sądu pisma podlegającego opłacie.
■  W sprawach z zakresu prawa pracy pobie-

ra się opłatę podstawową w kwocie 30 zł 
wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi 
kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgod-
ności z prawem prawomocnego orzecze-
nia. Jednak w sprawach, w których war-
tość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 
50 000 zł, pobiera się od wszystkich podle-
gających opłacie pism procesowych opłatę 
stosunkową. Pracownik i pracodawca 
uiszczają opłatę podstawową od pism pod-
legających opłacie, także w sprawie o usta-
lenie istnienia stosunku pracy wytoczonej 
z powództwa inspektora pracy.

Wstępne badanie sprawy
Niezwłocznie po wniesieniu sprawy prze-

wodniczący lub wyznaczony przez niego sę-
dzia dokonuje jej wstępnego badania. Doty-
czy to jednak tylko tych spraw, w których 

z powództwem występuje pracownik, a pra-
codawca jest stroną pozwaną (art. 4777 
k.p.c.). Wstępne badanie sprawy polega na 
ustaleniu, czy pismo wszczynające proces 
spełnia niezbędne wymagania, pozwalające 
nadać mu dalszy bieg. W ramach badania 
mieszczą się także czynności umożliwiające 
rozstrzygnięcie sprawy na pierwszym posie-
dzeniu. Po wstępnym badaniu przewodniczą-
cy wzywa do usunięcia braków formalnych 
pisma tylko wówczas, gdy braki te nie dadzą 
się usunąć w toku czynności wyjaśniających. 
Chodzi tu o braki, które mają istotne znacze-
nie dla dalszego toku sprawy (np. brak ozna-
czenia strony pozwanej, brak podpisu na 
pozwie itp.). Sąd podejmuje czynności wyja-
śniające, jeżeli przemawiają za tym wyniki 
wstępnego badania sprawy, a także gdy spra-
wa nie była przedmiotem postępowania 
przed komisją pojednawczą, chyba że czyn-
ności te nie przyspieszą postępowania lub są 
oczywiście niecelowe z innych przyczyn. 
Czynności wyjaśniające mają na celu: 
■ usunięcie braków formalnych pism, w tym 

dokładniejsze określenie zgłoszonych żądań,

kopia
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■ wyjaśnienie stanowisk stron oraz skłonie-
nie ich do pojednania i zawarcia ugody, 

■ ustalenie, jakie z istotnych dla rozstrzy-
gnięcia sprawy okoliczności są sporne oraz 
czy i jakie dowody należy przeprowadzić 
w celu ich wyjaśnienia, 

■ wyjaśnienie innych okoliczności, mających 
znaczenie dla prawidłowego i szybkiego 
zakończenia sporu.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Termin rozprawy powinien być wyznaczo-
ny tak, aby od daty zakończenia czynności 
wyjaśniających (jeśli ich nie podjęto – od 
daty wniesienia pozwu lub odwołania) do 
rozprawy nie upłynęło więcej niż dwa ty-
godnie, chyba że zachodzą niedające się 
usunąć przeszkody. Nie dotyczy to jednak 
sytuacji, w której pracownik jest stroną po-
zwaną. 

Zastępstwo procesowe
Strony i ich organy lub przedstawiciele 

ustawowi mogą działać przed sądem osobi-
ście lub przez pełnomocników. Pełnomocni-
kiem może być adwokat lub radca prawny, 
w sprawach własności przemysłowej także 
rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawu-
jąca zarząd majątkiem lub interesami strony 
oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym 
stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy 
wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczest-
nik sporu, jak również rodzice, małżonek, ro-
dzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozo-
stające ze stroną w stosunku przysposobienia. 
Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsię-
biorcy, w tym nieposiadającego osobowości 
prawnej, może być również pracownik tej jed-
nostki albo jej organu nadrzędnego. W postę-
powaniu przed Sądem Najwyższym obowią-
zuje zastępstwo stron przez adwokatów lub 
radców prawnych. Zastępstwo to dotyczy tak-
że czynności związanych z postępowaniem 
przed Sądem Najwyższym, podejmowanych 
przed sądem niższej instancji. Zasady tej nie 
stosuje się w postępowaniu o zwolnienie od 
kosztów sądowych oraz o ustanowienie ad-
wokata lub radcy prawnego. 

Co do samego umocowania, to warto wie-
dzieć, że pełnomocnictwo może być albo pro-
cesowe – bądź to ogólne, bądź do prowadzenia 
poszczególnych spraw – albo do niektórych 
tylko czynności procesowych. Pełnomocnik 
zobowiązany jest przy pierwszej czynności do-
łączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpi-
sem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełno-

mocnictwa. Adwokat i radca prawny, 
a także rzecznik patentowy mogą sami 
uwierzytelnić odpis udzielonego im 
pełnomocnictwa. Sąd może w razie 
wątpliwości zażądać urzędowego po-
świadczenia podpisu strony, co ostat-
nio staje się regułą, zwłaszcza w przy-
padku substytucji, czyli tzw. dalszego 
pełnomocnictwa. W toku sprawy peł-
nomocnictwo może być udzielone 
ustnie na posiedzeniu sądu przez 
oświadczenie złożone przez stronę 
i wciągnięte do protokołu. Pełnomoc-
nictwo procesowe obejmuje z samego 
prawa umocowanie do:
■ wszystkich łączących się ze sprawą 

czynności procesowych, nie wyłą-
czając powództwa wzajemnego, 
skargi o wznowienie postępowania 
i postępowania wywołanego ich 
wniesieniem, jak też wniesieniem 
interwencji głównej przeciwko mo-
codawcy,

■ wszelkich czynności dotyczących 
zabezpieczenia i egzekucji,

■ udzielenia dalszego pełnomocnic-
twa procesowego (substytucji) ad-
wokatowi lub radcy prawnemu,

■ zawarcia ugody, zrzeczenia się 
roszczenia albo uznania powódz-
twa, jeżeli czynności te nie zostały 
wyłączone w danym pełnomocnic-
twie,

■ odbioru kosztów procesu od strony 
przeciwnej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pełnomocnictwo można w każdej 
chwili odwołać. 

Wypowiedzenie pełnomocnictwa 
przez pracodawcę odnosi skutek 
prawny w stosunku do sądu z chwilą 
zawiadomienia go o tym, w stosunku 
zaś do przeciwnika i innych uczestni-
ków – z chwilą doręczenia im tego za-
wiadomienia przez sąd. Adwokat lub 
radca prawny, który wypowiedział 
pełnomocnictwo, zobowiązany jest 
działać za stronę jeszcze przez dwa 
tygodnie, chyba że mocodawca zwol-
ni go od tego obowiązku. Każdy inny 
pełnomocnik powinien, mimo wypo-
wiedzenia, działać za mocodawcę 
przez ten sam czas, jeżeli jest to ko-
nieczne do uchronienia mocodawcy 
od niekorzystnych skutków praw-
nych. 

pełnomocnik
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Powiadomienie o rozprawie

W sądzie bardzo ważną sprawą jest prawi-
dłowe powiadomienie o terminie rozprawy 
oraz doręczanie rozmaitych pism proceso-
wych. Znane są przecież przypadki, gdy pro-
ces nie mógł się rozpocząć, mimo chęci sądu 
i stron, z powodu niepowiadomienia nawet 
jednej osoby. Procedura w sprawach pracow-
niczych przychodzi w tym zakresie zaintere-
sowanym z pomocą, dążąc do jak najszybsze-
go załatwienia sprawy. Otóż sąd może 
wzywać strony, świadków, biegłych lub inne 
osoby w sposób, który uzna za najbardziej ce-
lowy, nawet z pominięciem podstawowych 
sposobów (list polecony), jeżeli uzna to za 
niezbędne do przyspieszenia rozpoznania 
sprawy. Oznacza to, że jest wystarczające 
np. zawiadomienie telefoniczne. W takim 
przypadku musi być jednak spełniony jeden 
dodatkowy warunek. Takie powiadomienie 
wywołuje skutki prawne, jeżeli jest pewne, że 
doszło ono do wiadomości adresata, a tak bę-
dzie, jeśli sekretarz sądowy osobiście rozma-
wiał z pracownikiem, a notatka urzędowa 
znajdzie się w aktach. Warto jest o tym pa-
miętać, ponieważ rozprawa może się toczyć 
bez udziału stron – wystarcza bowiem prawi-
dłowe ich powiadomienie. Ułatwienia nie do-
tyczą jednak procesów, w których stroną po-
zwaną jest pracownik. 

PRZYKŁAD

Na trzecią rozprawę w Sądzie Okręgo-
wym w Siedlcach o mobbing nie stawił 
się z powodu choroby sędzia. Posiedze-
nie odroczono bez terminu. 8 paździer-
nika 2013 r. pracownik sekretariatu wy-
konał kilka telefonów, wzywając strony 
procesu na rozprawę, która miała się od-
być 20 października. W aktach na stro-
nach 123–126 znalazły się notatki urzę-
dowe potwierdzające wezwanie powoda 
i trzech świadków. Zabrakło jednak no-
tatki, która potwierdzałaby powiadomie-
nie pracodawcy. W takiej sytuacji tryb 
szczególny jest nieprawidłowy. Jeśli nie 
uda się wezwać (lub powiadomić) praco-
dawcy w zwykłym trybie, rozprawa zo-
stanie odroczona i będzie konieczne wy-
słanie listów poleconych. 

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na 
jedno niebezpieczeństwo. Przepisy przewidu-
ją tzw. podwójne awizo jako swoiste antido-

tum na strony unikające sądu. W takiej sytu-
acji ponowne bezskuteczne doręczenie 
uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od 
powtórnego awizo. Niekiedy sąd wydaje w tej 
kwestii postanowienie, ale bywa też tak, że 
po prostu na wszytej w aktach kopercie pisze 
się adnotację „uznano za doręczone dnia...”. 
Taka sytuacja ma skutki pełnego doręczenia 
i może się okazać, że przegraliśmy sprawę, 
nawet o tym nie wiedząc.

Odsetki

W postępowaniu sądowym strona może do-
magać się nie tylko zasądzenia należności 
głównej (np. wynagrodzenia, dodatku za pra-
cę w nadgodzinach czy w nocy, ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, gra-
tyfikacji jubileuszowej), ale także rekompen-
saty z tytułu oczekiwania na dane świadczenie 
i niemożności korzystania z należnych mu pie-
niędzy. Jednym ze skutków nienależytego wy-
konania zobowiązania, a konkretnie opóźnie-
nia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia, 
jest możliwość żądania przez wierzyciela odse-
tek za czas opóźnienia, choćby nie poniósł on 
żadnej szkody i choćby opóźnienie było na-
stępstwem okoliczności, za które dłużnik nie 
ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że pra-
codawca może domagać się odsetek od niewy-
płaconego świadczenia za cały okres przypa-
dający pod dniu wskazanym jako termin jego 
wypłaty. Istotne jest przy tym to, że opóźnie-
nie, powodujące konieczność zapłaty odsetek, 
nie musi być zawinione ani spowodowane 
okolicznościami, za które strona ponosi jaką-
kolwiek odpowiedzialność. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była 
z góry oznaczona, należą się odsetki usta-
wowe. Jednak gdy wierzytelność jest opro-
centowana według stopy wyższej niż stopa 
ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek 
za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Odsetki to innymi słowy wynagrodzenie za 
korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy obli-
czone procentowo, tzn. w stosunku do wysoko-
ści kapitału. Odsetki są płatne periodycznie 
i mają charakter świadczenia ubocznego wobec 
wierzytelności głównej, co oznacza, że w zasa-
dzie nie mogą istnieć bez istnienia roszczenia 
głównego. Są one na tyle ściśle związane z rosz-
czeniem głównym, że obowiązek płacenia odse-
tek nie może powstać bez obowiązku uiszczenia 
należności głównej i w zasadzie dzieli jej losy. 

termin 
rozprawy

rekompensata
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Pomimo akcesoryjnego charakteru odsetek nie 
ma żadnych przeszkód, aby, dochodząc należ-
ności głównej, zrzec się odsetek. Podobnie moż-
na wystąpić do sądu z powództwem dotyczą-
cym tylko odsetek, bez dochodzenia należności 
głównej. Pracodawca może domagać się odse-
tek niezależnie od tego, czy ich suma przewyż-
sza wartość należności głównej. 

Odsetki są świadczeniem specyficznym, po-
nieważ ich wymagalność następuje każdego 
dnia i z każdym też dniem następuje przedaw-
nienie „części” odsetek. Precyzyjnie ujął ten 
problem Sąd Najwyższy w uchwale z 5 kwiet-
nia 1991 r. (sygn. akt III CZP 20/91, OSNC 
z 1991 r. nr 10–12, poz. 120), stwierdzając, 
że: roszczenie o odsetki za opóźnienie w speł-
nieniu świadczenia pieniężnego staje się wy-
magalne osobno w każdym dniu opóźnienia 
i w związku z tym przedawnia się osobno za 
każdy dzień opóźnienia.

PRZYKŁAD

9 października 2013 r. pracodawca wystą-
pił przeciwko pracownikowi z powódz-
twem o zasądzenie 4000 zł z tytułu nie-
umyślnego uszkodzenia samochodu, do 
którego doszło w czerwcu 2011 r. Wcze-
śniej wezwał pracownika do zapłaty, wy-
znaczając mu termin na 30 września 
2011 r. Do zapłaty nie jednak nie doszło. 
W takiej sytuacji odsetki przedawniają się 
w terminie wynikającym z Kodeksu pracy. 
Roszczenia pracodawcy o naprawienie 
szkody, wyrządzonej przez pracownika 
wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków pracowniczych, 
ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku 
od dnia, w którym pracodawca powziął 
wiadomość o wyrządzeniu przez pracow-
nika szkody, nie później jednak niż z upły-
wem 3 lat od jej wyrządzenia. Odsetki 
przedawniają się w zasadzie w terminie 
3-letnim. Jeśli jednak termin przedawnie-
nia roszczenia głównego jest krótszy, to 
stosuje się go również do odsetek. W roz-
patrywanym przykładzie doszło już za-
tem do przedawnienia odsetek. 

Rozprawa 
przed sądem pracy

Warto wiedzieć, jak technicznie wygląda 
rozprawa przed sądem pracy. Zawsze na wy-
wieszonej na drzwiach naszej sali wokandzie 

możemy zapoznać się z podstawowymi kwe-
stiami dotyczącymi naszej sprawy (godzina, 
podstawa roszczenia, nazwiska członków 
składu). Jeśli między sprawami jest duża 
przerwa, może to oznaczać, że sąd ma do 
przesłuchania kilka osób, a wtedy sprawa 
może się opóźnić. Co do składu sądu to w I in-
stancji sąd w składzie jednego sędziego jako 
przewodniczącego i dwóch ławników rozpo-
znaje sprawy z zakresu prawa pracy o:
■ ustalenie istnienia, nawiązanie lub wyga-

śnięcie stosunku pracy, o uznanie bezsku-
teczności wypowiedzenia stosunku pracy, 
o przywrócenie do pracy i przywrócenie po-
przednich warunków pracy lub płacy oraz 
łącznie z nimi dochodzone roszczenia 
i o odszkodowanie w przypadku nieuzasad-
nionego lub naruszającego przepisy wypo-
wiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

■ naruszenie zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu i o roszczenia z tym zwią-
zane,

■ odszkodowanie lub zadośćuczynienie 
w wyniku stosowania mobbingu (art. 47 
§ 2 pkt 1 k.p.c.). 
Rozprawa rozpoczyna się od wywołania, 

którego dokonuje protokolant. Nie są wywoły-
wane imiennie wszystkie osoby, a tylko spra-
wa (np. proszę do sprawy z powództwa „Apis” 
spółki cywilnej przeciwko Adamowi Kowal-
skiemu). Wtedy na salę powinny wejść wszyst-
kie osoby (strony, świadkowie, publiczność), 
tak aby sąd mógł sprawdzić listę obecności. Po 
wywołaniu sąd zapisuje w protokole, kto jest 
obecny, po czym poleca świadkom opuszcze-
nie sali. Chodzi o to, aby kolejni świadkowie 
nie byli obecni przy przesłuchaniu pierwszego, 
mogliby się bowiem sugerować treścią jego ze-
znań. Trzeba jednak przyznać, że takie rozwią-
zanie jest w dużym stopniu pozorne wobec 
faktu, że świadkowie mogą bez przeszkód roz-
mawiać na korytarzu. 

Postępowanie jest w przeważającej mierze 
pisemne, dlatego często się zdarza, że strony 
na sali doręczają sobie jakieś pisma. Zasadą 
jest jednak, że wszelkie dowody, twierdzenia 
i zarzuty powinny być powołane w pierw-
szym piśmie w sprawie. Chodzi o to, aby 
oszczędzić sądowi pracy i niepotrzebnie nie 
przedłużać postępowania. Jeśli jedna ze stron 
występuje ciągle z nowymi pismami, druga 
wnosi zazwyczaj o odroczenie rozprawy, aby 
się do nich odnieść. W takiej sytuacji sąd, 
chcąc nie chcąc, najczęściej rozprawę odra-
cza, aby nie narazić się przed sądem II instan-
cji na zarzut naruszenia prawa do obrony. Po 
sprawdzeniu listy sąd zapisuje stanowiska 
stron, namawiając jednocześnie do zawarcia 

przedawnienie
odsetek

odroczenie 
rozprawy
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ugody i proponując możliwe rozwiązania. Po-
tem toczy się postępowanie dowodowe. Każ-
dy dowód powinien być dopuszczony posta-
nowieniem, choć w praktyce często się tego 
nie robi dla oszczędności czasu. Regułą jest to 
jednak przy dowodach ze świadków albo przy 
dowodach, wobec których druga strona opo-
nuje. W tym stadium postępowania sąd pyta 
o wnioski dowodowe, które strony zgłaszają 
do protokołu, reagując w ten sposób na zmie-
niającą się sytuację procesową. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Pierwszeństwo mają dowody zgłoszone 
w pismach procesowych i należycie przy-
gotowane przez sekretariat (wezwanie 
świadków, biegłych z listy). 

Przeprowadzanie dowodów
Co do zasady przepisy ograniczają możli-

wość korzystania z zeznań świadków i przesłu-
chania stron w sprawie między uczestnikami 
czynności, dla której forma pisemna była obo-
wiązkowa. Dowód na fakt jej dokonania jest 
dopuszczalny tylko w wypadku, gdy doku-
ment obejmujący czynność został zagubiony, 
zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią, 
a jeżeli forma pisemna była zastrzeżona tylko 
do celów dowodowych, również wtedy, gdy:
■ obie strony wyrażą na to zgodę, 
■ żąda tego konsument w sporze z przedsię-

biorcą,
■ fakt dokonania czynności prawnej jest 

uprawdopodobniony za pomocą pisma.
W sprawach z zakresu prawa pracy prawo 

wyłącza stosowanie przepisów ograniczają-
cych dopuszczalność stosowania wspomnia-
nych dowodów. Jest to zatem kolejne uprosz-
czenie procedury (nie dotyczy to jednak 
sytuacji, w których pracownik jest stroną po-
zwaną). Dowód z przesłuchania stron nie jest 
jednak obowiązkowy w sprawach pracowni-
czych, choć nie ulega wątpliwości, że będzie 
on konieczny zawsze wtedy, gdy nie ma moż-
liwości przeprowadzenia innych dowodów 
lub gdy po prostu sąd nie dysponuje innymi 
dowodami.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Sąd na bieżąco oddala oczywiście nieza-
sadne wnioski dowodowe, jak również ta-
kie, które w sposób oczywisty zmierzają do 
przedłużenia postępowania.

Po przeprowadzeniu dowodów sąd podej-
muje decyzję o zamknięciu rozprawy bądź też 

o jej odroczeniu na termin lub bez terminu. 
Obecni zazwyczaj nie otrzymują osobnych 
wezwań. W tym końcowym postanowieniu 
sąd zawiera też zazwyczaj wytyczne dla 
stron, które mają umożliwić należyte przygo-
towanie następnej rozprawy (np. złożenie 
w ciągu 7 dni poświadczonego odpisu z KRS 
albo oryginału akt osobowych).  Jeśli sąd 
uznał, że sprawa dojrzała do wyjaśnienia, wy-
prasza wszystkich obecnych, naradza się 
i ogłasza wyrok, ewentualnie odracza jego 
publikację na okres do dwóch tygodni. Nie-
kiedy sędziowie przytłoczeni nawałem pracy 
stosują też swoistą taktykę pozwalającą na 
wydłużenie czasu do namysłu. Przed upły-
wem terminu odroczenia otwierają na nowo 
rozprawę i dopiero potem wyrokują. Na tym 
etapie postępowania nie mamy jednak na to 
żadnego wpływu. 

Policja sesyjna

Sąd może reagować na niewłaściwe zacho-
wania stron procesu – jest to tzw. policja sesyj-
na. Zgodnie z przepisami w razie naruszenia 
powagi, spokoju lub porządku czynności sądo-
wych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi 
państwowemu lub osobom biorącym udział 
w sprawie sąd może ukarać winnego karą po-
rządkową grzywny w wysokości do 10 000 zł 
lub karą pozbawienia wolności do 14 dni. Oso-
bie pozbawionej wolności, w tym także tym-
czasowo aresztowanej, można wymierzyć karę 
przewidzianą w przepisach o wykonywaniu 
kary pozbawienia wolności albo w przepisach 
o wykonywaniu tymczasowego aresztowania 
(art. 49 § 1 u.s.p.). Policja sesyjna należy do 
kontrowersyjnych instytucji z tej przyczyny, że 
pozostawia szerokie pole swobodnemu uzna-
niu sędziowskiemu. Przepisy są bowiem skon-
struowane za pomocą  klauzul generalnych, 
które pozwalają na rozmaite prawne interpre-
tacje. Wystarczy zająć się samym zwrotem 
„ubliżanie”, aby stwierdzić, że jego treściowe 
wypełnienie może być rozmaite i zależeć od 
okoliczności konkretnego wypadku. Podobnie 
jest ze sprawą ubliżenia sądowi na piśmie 
i możliwością stosowania na tej podstawie kar 
porządkowych. Przez długi czas przyjmowa-
no, choć nie bez zastrzeżeń, koncepcję wąskiej 
wykładni norm sankcyjnych i wskazywano, że 
istota unormowań składających się na policję 
sesyjną sprowadza się do doraźnego utrzyma-
nia powagi sądu, co jest możliwe tylko wtedy, 
gdy określone szczegółowo środki przymusu 
zapewniają możliwość natychmiastowego re-
agowania przez sąd orzekający za naruszanie 

postępowanie 
dowodowe

przesłuchanie
stron

ogłoszenie 
wyroku
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powagi, spokoju lub porządku czynności są-
dowych albo ubliżanie sądowi, innemu orga-
nowi państwowemu lub osobom biorącym 
udział w rozprawie oraz gdy dotyczą zdarzeń 
w toku rozprawy, a nie poza nią, jak np. gdy 
chodzi o treść pism procesowych wnoszonych 
do sądu lub o zachowanie się różnych osób 
wprawdzie w gmachu sądu, ale poza miej-
scem i czasem rozprawy (uchwała SN 
z 25 marca 2003 r., sygn. akt I KZP 1/03). 
Co za tym idzie, nie było możliwe ukaranie 
grzywną za ubliżenie sądowi w piśmie. Wy-
daje się jednak, że takie rozwiązanie przeczy 
wykładni systemowej i prostej procesowej 
pragmatyce. Ubliżenie pisemne może być 
przecież dużo poważniejszego kalibru i dużo 
bardziej naganne niż emocjonalne słowa pod-
czas trwania rozprawy. Wyinterpretowywa-
nie konieczności natychmiastowej reakcji 
również nie wydaje się znajdować odpowied-
niego umocowania w treści art. 49 u.s.p. 
Stąd w postanowieniu Sądu Najwyższego 
z 28 czerwca 2004 r. (sygn. akt I PZ 115/03, 
OSNP z 2005 r. nr 2, poz. 23) zdecydowanie 
dopuszczono możliwość zastosowania kary. 
Obecnie zatem sąd pracy może reagować na 
pisemne stwierdzenia uwłaczające godności 
i powadze sądu. 

PRZYKŁAD

8 października 2013 r. podczas rozpra-
wy przed sądem pracy odczytano pismo 
pozwanego pracodawcy, w którym 
stwierdził on, że sąd został przekupiony 
i domagał się z tego powodu wyłączenia 
składu sądzącego. Sąd skazał go na 
500 zł grzywny, a następnie ponownie 
na 300 zł za wypowiadane głośno uwa-
gi krytykujące polski porządek prawny. 
Kara pieniężna musi być dostosowana 
do okoliczności czynu i stopnia zawinie-
nia, stanowiąc reakcję adekwatną do 
wagi przewinienia. Wyrażanie głośno 
negatywnych opinii o polskim prawie 
jest naturalnie niestosowne, ale sąd po-
winien w pierwszej kolejności skorzy-
stać z upomnienia, który to środek 
powinien okazać się wystarczający. 
Na takim też stanowisku stanął Sąd Ape-
lacyjny w Krakowie w postanowieniu 
z 14 marca 2005 r. (sygn. akt II AKzw 
119/05, KZS z 2005 r. nr 3, poz. 38),  
wskazując, że: nie było słuszne wymie-
rzenie kary pieniężnej za to, że skazany 
wy powiedział ironicznie i podniesionym 

głosem słowa „takie mamy pra-
wo”, wyrażając w ten sposób nie-
dopuszczalny komentarz do pol-
skiego porządku prawnego. W tej 
sytuacji wystarczające było upo-
mnienie go i przywołanie do po-
rządku. W analizowanej sytuacji 
pierwsza grzywna jest zasadna, 
ale druga została wymierzona 
zbyt pochopnie. 

Terminy 
dochodzenia praw

Prawo pracy operuje wieloma termi-
nami, które obwarowują dochodzenie 
naszych praw. Mają one różnorodny 
charakter – niektóre są procesowe, a nie-
które nie mają takiego charakteru (patrz 
tabela 5). Wśród terminów odwoław-
czych należy wymienić następujące:
■ 7-dniowy termin dla odwołania od 

wypowiedzenia umowy o pracę 
(tj. o uznanie wypowiedzenia za 
bezskuteczne albo o przywrócenie 
do pracy lub odszkodowanie), li-
czony od dnia doręczenia pracow-
nikowi pisma pracodawcy zawiera-
jącego takie wypowiedzenie,

■ 14-dniowy termin dla żądania 
przywrócenia do pracy lub odszko-
dowania liczony od dnia doręcze-
nia pracownikowi zawiadomienia 
pracodawcy o rozwiązaniu umowy 
o pracę bez wypowiedzenia lub od 
dnia wygaśnięcia umowy,

■ 7-dniowy termin do wystąpienia 
z żądaniem o sprostowanie świa-
dectwa pracy, liczony od dnia za-
wiadomienia pracownika przez 
pracodawcę o odmowie takiego 
sprostowania,

■ 14-dniowy termin do wytoczenia po-
wództwa o uchyleniu kary porządko-
wej liczony od dnia zawiadomienia 
pracownika o odrzuceniu jego sprze-
ciwu dotyczącego takiej kary,

■ 14-dniowy termin dla żądania na-
wiązania umowy o pracę, liczony 
od dnia doręczenia zawiadomie-
nia pracownika przez pracodawcę 
o odmowie przyjęcia do pracy,

■ 14-dniowy termin do wniesienia 
pozwu o uznanie za bezskuteczną 
ugody zawartej przed komisją po-
jednawczą.

ubliżanie 
sądowi
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Tabela 5. Najważniejsze terminy w postępowaniu przed sądem pracy
Ustawowe. Nie moż-
na ich naruszyć i trze-
ba ich bezwzględnie 
przestrzegać

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu 
wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma 
nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod ry-
gorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia 
go w terminie tygodniowym (art. 130 § 1 k.p.c.). 
Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w któ-
rym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu usta-
nia przyczyny uchybienia terminowi (art. 169 § 1 k.p.c.). 
Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprze-
ciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku (art. 344 § 1 k.p.c.). 
Strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, 
a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręcze-
nia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł 
o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamie-
ścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów 
ustawy powinien zamieścić z urzędu (art. 351 § 1 k.p.c.). 
Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w ter-
minie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku 
z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku 
w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wnie-
sienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania 
uzasadnienia. Zgłoszenie żądania sporządzenia uzasadnienia wyroku 
nie jest warunkiem dopuszczalności zaskarżenia. Ma jedynie wpływ 
na sposób obliczenia terminu (art. 369 § 1 k.p.c.). 
Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od dorę-
czenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepi-
sanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogło-
szenia postanowienia (art. 394 § 2 k.p.c.). 
Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orze-
czenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia 
z uzasadnieniem stronie skarżącej. Termin do wniesienia skargi kasa-
cyjnej przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich 
wynosi sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, 
a jeżeli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem – od 
chwili doręczenia orzeczenia stronie (art. 3985 § 1 k.p.c.). 
Skargę na orzeczenie referendarza sądowego wnosi się do sądu w ter-
minie tygodniowym od dnia doręczenia stronie postanowienia 
referendarza sądowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 
(art. 39822 § 4 k.p.c.). 
Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin 
ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie 
wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działa-
nia lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku 
dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy 
(art. 407 § 1 k.p.c.). 
Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orze-
czenia wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w ter-
minie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się (art. 4246 § 1 
k.p.c.). 
Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do or-
ganu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten 
organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji (art. 4779 
§ 1 k.p.c.). 



4–10 lutego 2014

Pracodawca przed sądem pracy

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  5  (819) 29

W postępowaniu nakazowym, wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że po-
zwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspo-
koić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie 
zarzuty (art. 491 § 1 k.p.c.). 
W postępowaniu upominawczym w nakazie zapłaty nakazuje się po-
zwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu 
zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie 
wniósł sprzeciw do sądu (art. 502 § 1 k.p.c.). 
Skargę na czynności komornika wnosi się do sądu w terminie tygo-
dniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zo-
stało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy 
czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych 
wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony 
lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszo-
ne bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym 
czynność powinna być dokonana (art. 767 § 4 k.p.c.). 

Sądowe. Zależą od 
uznania sędziego, któ-
ry może je skracać 
lub wydłużać. Dlatego 
w spra wach wymienio-
nych obok, pracodaw-
ca powinien składać 
stosowne wnioski. Je-
śli będą uzasadnione, 
można sporo zaoszczę-
dzić na czasie. 

Jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej albo 
w składzie właściwych organów dają się uzupełnić, sąd wyznaczy 
w tym celu odpowiedni termin (art. 70  k.p.c.). 
Po wniesieniu pozwu sąd może dopuścić tymczasowo do podjęcia na-
glącej czynności procesowej osobę niemogącą na razie przedstawić 
pełnomocnictwa. Zarządzenie to sąd może uzależnić od zabezpie-
czenia kosztów. Sąd wyznaczy równocześnie termin, w ciągu które-
go osoba działająca bez pełnomocnictwa powinna je złożyć albo 
przedstawić zatwierdzenie swej czynności przez stronę. Jeżeli termin 
upłynął bezskutecznie, sąd pominie czynności procesowe tej osoby. 
W tym wypadku przeciwnik może żądać od działającego bez umoco-
wania zwrotu kosztów spowodowanych jego tymczasowym dopusz-
czeniem (art. 97 § 2 k.p.c.). 
W toku posiedzenia wnioski, oświadczenia, uzupełnienia i sprostowania 
wniosków i oświadczeń można zamieścić w załączniku do protokołu. 
Jeżeli stronę zastępuje adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, przewodniczący może zażądać 
złożenia takiego załącznika w wyznaczonym terminie (art. 161 k.p.c.). 
Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku 
lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powo-
da w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania 
przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego 
biegu (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.). 
Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie 
sprawy zależy od wyniku innego postępowania. Jeżeli postępowanie 
karne, dyscyplinarne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, 
a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin 
do wszczęcia postępowania, w innych wypadkach może zwrócić się 
do właściwego organu (art. 177 § 2 k.p.c.). 
Jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwa-
nych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest koniecz-
ny, sąd wezwie stronę powodową, aby oznaczyła w wyznaczonym 
terminie osoby niebiorące udziału w taki sposób, aby ich wezwanie 
lub zawiadomienie było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła 
z wnioskiem o ustanowienie kuratora (art. 195 k.p.c.). 
Każdy zobowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczo-
nym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu 
i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba 
że dokument zawiera tajemnicę państwową (art. 248 § 1 k.p.c.). 
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Umowne. Zależą tylko 
i wyłącznie od umowy 
między stronami. 

Sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron, które jed-
nocześnie mogą wskazać okres, przez jaki postępowanie może być 
zawieszone (art. 178 k.p.c.). 

Instrukcyjne. Stano-
wią tylko wskazów-
kę dla orzekającego 
sądu. Nie można na 
ich podstawie posta-
wić sądowi zarzutu 
naruszenia prawa. 
Można jednak powo-
ływać się na uchybie-
nie pomocniczo – jako 
wzmocnienie siły na-
szych argumentów. 

Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym za-
mknięto rozprawę. Jednak w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogło-
szenie wyroku na czas do dwóch tygodni. W postanowieniu o odro-
czeniu sąd powinien wyznaczyć termin ogłoszenia wyroku i ogłosić go 
niezwłocznie po zamknięciu rozprawy (art. 326 k.p.c.). 
Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym 
od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy 
wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub 
wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem pra-
womocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności 
sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłu-
żyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni 
(art. 329 k.p.c.). 
W postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy termin rozprawy 
powinien być wyznaczony tak, aby od daty zakończenia czynności wy-
jaśniających, a jeżeli nie podjęto tych czynności – od daty wniesienia po-
zwu lub odwołania, do rozprawy nie upłynęło więcej niż dwa tygodnie, 
chyba że zachodzą niedające się usunąć przeszkody (art. 471 k.p.c.). 
Sąd rozpoznaje skargę na czynności komornika w terminie tygodnio-
wym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, 
które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupeł-
nienia (art. 7672 § 1 k.p.c.).

Jak wykorzystać 
przedawnienie

Jednym z zarzutów najczęściej podnoszo-
nych przed sądem pracy jest przedawnienie. 
Terminy przedawnienia wiążą strony i nie 
można ich skracać ani przedłużać przez czyn-
ność prawną (art. 291 § 4 k.p.). Zasadniczo 
roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się 
z upływem 3 lat od zdarzenia powodującego 
powstanie roszczenia. Roszczenie stwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem organu powoła-
nego do rozstrzygania sporów, jak również 
stwierdzone ugodą zawartą przed takim orga-
nem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat 
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 
lub zawarcia ugody. Roszczenia pracodawcy 
o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pra-
cownika wskutek niewykonania lub nienależy-
tego wykonania obowiązków pracowniczych, 
ulegają przedawnieniu z upływem roku od 
dnia, w którym pracodawca powziął wiado-
mość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, 
nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej 
wyrządzenia. W tym terminie przedawniają 
się też roszczenia pracodawcy o odszkodowa-
nie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania 
przez pracownika umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia lub naruszenia przez niego zakazu 
konkurencji. 

PRZYKŁAD

Spółka cywilna „Andromeda s.c.” za-
trudniała kilku robotników na czas wy-
konania określonej pracy. Do pracy 
powierzono im maszynę wartą 5000 eu-
ro, która niestety uległa uszkodzeniu 
(6 września 2012 r.) z winy jednego 
z nich. Wspólnik upoważniony w spra-
wach pracowniczych był w tym czasie 
za granicą i nic nie wiedział o sprawie. 
Wewnątrzzakładowe dochodzenie nie 
ujawniło sprawcy, a że maszyna była 
ubezpieczona, p.o. kierownika zakładu 
zaniechał poszukiwań, a robotnikom po 
prostu nie przedłużył umów. 1 paź-
dziernika 2012 r. wspólnik dowiedział 
się o zaistniałej szkodzie. Ustalił też, kto 
był sprawcą uszkodzenia i postanowił 
wystąpić wobec niego o odszkodowa-
nie. Sprawa jednak mocno się przecią-
gnęła i złożono pozew dopiero 7 paź-
dziernika 2013 r. W takiej sytuacji jego 
były podwładny może bronić się zarzu-
tem przedawnienia. Upłynął już bo-
wiem rok od momentu, w którym pra-
codawca dowiedział się o wyrządzeniu 
przez pracownika szkody. 

naprawienie 
szkody
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■ ZAPAMIĘTAJ 
Przepisy Kodeksu pracy w zakresie 
przedawnienia nie mają zastosowania do 
roszczeń odszkodowawczych pracownika 
opartych na przepisach Kodeksu cywilne-
go, a dochodzonych przed sądem pracy. 
Oznacza to, że roszczenie o naprawienie 
szkody wyrządzonej czynem niedozwolo-
nym (np. ubliżenie) pracodawcy ulega 
przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, 
w którym poszkodowany pracownik do-
wiedział się o szkodzie i o osobie obowią-
zanej do jej naprawienia. Jednak w każ-
dym przypadku roszczenie przedawnia się 
z upływem lat 10 od dnia, w którym nastą-
piło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Bieg przedawnienia może być przerwany 
przez określone zdarzenia – przerywa się 
(a zatem biegnie za każdym razem na nowo) 
przez:
■ każdą czynność przed właściwym organem 

powołanym do rozstrzygania sporów lub 
egzekwowania roszczeń przedsięwziętą 
bezpośrednio w celu dochodzenia lub usta-
lenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia 
roszczenia, 

■ uznanie roszczenia.
Ponadto bieg przedawnienia nie rozpoczy-

na się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na 
czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły 
wyższej uprawniony nie może dochodzić 
przysługujących mu roszczeń przed właści-
wym organem. Inaczej mówiąc chodzi tu 
o sytuacje mające charakter nadzwyczajny 
(np. klęski żywiołowe), a zarazem uniemożli-
wiający dokonanie określonych czynności, 
np. wniesienie przez pracownika powództwa 
do sądu. 

Roszczenia przedawnionego nie można do-
chodzić, chyba że ten, przeciwko komu rosz-
czenie przysługuje, zrzeka się korzystania 
z przedawnienia. Jednakże  zrzeczenie doko-
nane przed upływem przedawnienia jest nie-
ważne. Oznacza to, że np. pracodawca może 
się zrzec prawa korzystania z przedawnienia, 
ale nie z góry, lecz dopiero po upływie jego 
okresu. 

Przywrócenie terminu

Niekiedy zasadne jest przywrócenie termi-
nu, który został przekroczony bez winy stro-
ny. Możemy przy tym wyróżnić tu dwie sytu-
acje – dotyczące pracownika i obu stron 
stosunku pracy. Zajmijmy się najpierw sytu-
acją pracownika. Otóż nie może on ponosić 

negatywnych skutków swojego „za-
niechania”, jeśli nie miał na nie 
wpływu. Jeżeli pracownik (bez 
winy) nie dokonał w terminie czyn-
ności, o których mowa w art. 97 § 21 
k.p. (sprostowanie świadectwa pra-
cy) i w art. 264 k.p. (odwołanie od 
wypowiedzenia, żądanie przywró-
cenia do pracy, żądanie nawiązania 
umowy), sąd pracy na jego wniosek 
postanowi przywrócenie uchybio-
nego terminu. Wniosek w tej spra-
wie wnosi się do sądu pracy w ciągu 
7 dni od dnia ustania przyczyny 
uchybienia. We wniosku należy 
uprawdopodobnić okoliczności uza-
sadniające przywrócenie. Muszą one 
jednak być racjonalne i rzeczywiście 
nosić cechy jakiegoś nadzwyczajne-
go zdarzenia. Przykładowo, warto 
wiedzieć, że brak pracy i źródeł 
utrzymania nie jest podstawą do 
przywrócenia pracownikowi termi-
nu do złożenia odwołania od wypo-
wiedzenia umowy o pracę (wyrok 
SN z 5 marca 1999 r., sygn. akt 
I PKN 604/98, „Monitor Prawniczy” 
z 1999 r. nr 10, poz. 8). Łącznie 
z wnioskiem trzeba też dokonać 
czynności, z którą się spóźniliśmy.

Z kolei do obu stron stosunku 
pracy znajdą zastosowanie ogólne 
przepisy o przywróceniu terminu. 
Zgodnie z nimi, jeżeli strona nie 
dokonała w terminie czynności 
procesowej bez swojej winy, sąd na 
jej wniosek po uprawdopodobnie-
niu postanowi przywrócenie termi-
nu. Postanowienie może być wyda-
ne na posiedzeniu niejawnym. 
Przywrócenie nie jest dopuszczal-
ne, jeżeli uchybienie terminowi nie 
pociąga za sobą ujemnych dla stro-
ny skutków procesowych. Nie jest 
dopuszczalne przywrócenie termi-
nu, gdy wprawdzie jego uchybie-
nie pociąga za sobą ujemne skutki 
procesowe dla strony, ale może 
ona je usunąć inną drogą. Pismo 
z wnioskiem o przywrócenie termi-
nu wnosi się do sądu, w którym 
czynność miała być dokonana, 
w ciągu tygodnia od czasu ustania 
przyczyny uchybienia terminowi. 
W piśmie tym należy uprawdopo-
dobnić okoliczności uzasadniające 
wniosek. Równocześnie z wnio-
skiem strona powinna dokonać 
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czynności procesowej. Po upływie roku od 
uchybionego terminu jego przywrócenie jest 
dopuszczalne tylko w wyjątkowych wypad-
kach.

PRZYKŁAD

Pracodawca wystąpił przeciw pracowni-
kowi do sądu o zapłatę 12-miesięcznego 
wynagrodzenia z tytułu naruszenia  za-
kazu prowadzenia działalności konku-
rencyjnej po ustaniu stosunku pracy. 
8 września 2013 r. zapadł w sprawie 
pierwszy nieprawomocny wyrok, w któ-
rym oddalono żądanie pracodawcy. Na 
jego żądanie doręczono mu 23 września 
wyrok sądu wraz z uzasadnieniem. Ter-
min do wniesienia apelacji upływał 
7 października. 2 października praco-

dawca miał jednak wypadek samocho-
dowy, którego skutkiem był dwutygo-
dniowy pobyt w szpitalu. W takim przy-
padku sąd z pewnością przywróci 
termin do wniesienia apelacji. 

Gdy pozwanym 
jest pracownik

Kończąc omawianie procedury przed wy-
rokowaniem, należy wskazać, że wiele 
omówionych już ułatwień nie znajduje za-
stosowania, gdy pozwanym w sprawie jest 
pracownik. Jest to bardzo istotna wiedza, 
bo pozwala na dokonanie rozróżnienia mię-
dzy uprzywilejowaną pozycją pracownika 
a surowszymi zasadami dotyczącymi praco-
dawcy. 

Tabela 6.  Których przepisów nie stosuje się, gdy pozwanym jest pracownik

Art. 464 k.p.c. Oznacza to, że odrzucenie pozwu może nastąpić z powodu niedopusz-
czalności drogi sądowej, gdy do rozpoznania sprawy właściwy jest inny 
organ. 

Art. 467 k.p.c. Oznacza to, że nie ma wstępnego badania sprawy. 

Art. 468 k.p.c. Oznacza to, że nie przeprowadza się czynności wyjaśniających. 

Art. 470 k.p.c. W razie zarządzenia osobistego stawiennictwa na rozprawę, strona po-
zwana nie musi być reprezentowana przez osobę obeznaną ze stanem 
faktycznym sprawy i uprawnioną do zawarcia ugody.

Art. 471 k.p.c. Nie stosuje się zasady, że  termin rozprawy powinien być wyznaczony 
tak, aby od daty zakończenia czynności wyjaśniających, a jeżeli nie 
podjęto tych czynności – od daty wniesienia pozwu lub odwołania, do 
rozprawy nie upłynęło więcej niż dwa tygodnie, chyba że zachodzą nie-
dające się usunąć przeszkody.

Art. 472 k.p.c. Nie stosuje się zasady, że sąd może wzywać strony, świadków, biegłych 
lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z po-
minięciem sposobów przewidzianych przez przepisy ogólne, jeżeli 
uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy 
to również doręczeń oraz zarządzeń mających na celu przygotowanie 
rozprawy, zwłaszcza zaś żądania przedstawienia niezbędnych do roz-
strzygnięcia sprawy akt osobowych i innych dokumentów.

Art. 473 k.p.c. Oznacza to, że stosuje się przepisy ograniczające dopuszczalność dowo-
du ze świadków i z przesłuchania stron. 

 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 4771 k.p.c.
Jeżeli pracownik dokonał wyboru jednego z przysługujących mu alternatywnie roszczeń, 
a zgłoszone roszczenie okaże się nieuzasadnione, sąd może z urzędu uwzględnić inne 
roszczenie alternatywne.
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Wyroki i ich zaskarżanie
Prawomocny wyrok ma powagę rzeczy 
osądzonej tylko odnośnie do tego, co 
w związku z podstawą sporu stanowiło 
przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tyl-
ko między tymi samymi stronami. Ozna-
cza to, że nie tworzy on nowego prawa, 
a jedynie reguluje stosunki między opo-
nentami i to tylko w zakresie rozpozna-
wanym na rozprawie. Po zamknięciu roz-
prawy sąd wydaje wyrok, biorąc za pod-
stawę stan rzeczy istniejący w chwili za-
mknięcia rozprawy; w szczególności za-
sądzeniu roszczenia nie stoi na przeszko-
dzie okoliczność, że stało się ono wyma-
galne w toku sprawy. Rozprawa powinna 
być otwarta na nowo, jeżeli istotne oko-
liczności ujawniły się dopiero po jej za-
mknięciu. Istnieją też w naszym prawie 
możliwości wcześniejszego „prowizo-
rycznego” rozstrzygnięcia sprawy. 

Sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli 
nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część żą-
dania lub niektóre z żądań pozwu; to samo 
dotyczy powództwa wzajemnego. Na tej sa-
mej podstawie sąd może wydać wyrok czę-
ściowy, rozstrzygając o całości żądania po-
wództwa głównego lub wzajemnego. Sąd, 
uznając roszczenie za usprawiedliwione,  
może wydać wyrok wstępny tylko co do samej 
zasady, co do spornej zaś wysokości żądania 
– zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej od-
roczenie. W razie zarządzenia dalszej rozpra-
wy  wyrok co do wysokości żądania, jak rów-
nież rozstrzygnięcie co do kosztów może 
zapaść dopiero po uprawomocnieniu się wyro-
ku wstępnego. Zarówno wyrok częściowy, jak 
i wstępny mogą być zaskarżane w drodze ape-
lacji. Jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność 
z określonych przedmiotów majątkowych albo 
do wysokości ich wartości, sąd może, nie wy-
mieniając tych przedmiotów ani ich wartości, 
uwzględnić powództwo, zastrzegając pozwa-
nemu prawo do powołania się w toku egzeku-
cji na ograniczenie odpowiedzialności. Sąd ma 
też swobodę co do terminu spełnienia świad-
czenia – w szczególnie uzasadnionych wypad-
kach może w wyroku rozłożyć na raty zasą-
dzone świadczenie. Szczególnie uzasadnione 
przypadki oznaczają taką sytuację, w której 
dochody pozwanego w zestawieniu z jego nie-
zbyt korzystną sytuacją życiową nie powalają 
na natychmiastową spłatę zadłużenia. 

Sąd nie może wyrokować co do przedmio-
tu, który nie był objęty żądaniem, ani zasą-

dzać ponad żądanie. Jeżeli jednak w sprawie 
o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bez-
podstawnego wzbogacenia lub o świadczenie 
z umowy o dożywocie sąd uzna, że ścisłe udo-
wodnienie wysokości żądania jest niemożli-
we lub nader utrudnione, może w wyroku za-
sądzić odpowiednią kwotę według swej 
oceny, opartej na rozważeniu wszystkich oko-
liczności sprawy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wyrok może być wydany jedynie przez sę-
dziów, przed którymi odbyła się rozprawa 
poprzedzająca bezpośrednio wydanie wy-
roku.

Sąd wydaje wyrok po niejawnej naradzie sę-
dziów. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie 
nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczy-
mi powodami rozstrzygnięcia oraz spisanie sen-
tencji wyroku. Ogłoszenie wyroku powinno na-
stąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto 
rozprawę. Jednak w sprawie zawiłej sąd może 
odroczyć ogłoszenie na czas do dwóch tygodni 
(w postanowieniu o odroczeniu wyznacza się 
termin ogłoszenia). Ogłoszenie następuje na 
posiedzeniu jawnym, niezależnie od obecności 
stron. Dokonuje się go przez odczytanie senten-
cji, następnie przewodniczący lub sędzia spra-
wozdawca podaje ustnie zasadnicze powody 
rozstrzygnięcia, może jednak tego zaniechać, 
jeżeli sprawa była rozpoznawana przy drzwiach 
zamkniętych. Podczas ogłoszenia wyroku wszy-
scy obecni (z wyjątkiem sędziów) stoją. Stronie 
działającej bez profesjonalnego pełnomocnika, 
obecnej przy ogłoszeniu wyroku, przewodni-
czący udziela wskazówek co do sposobu i ter-
minów zaskarżenia. Jeżeli zastępstwo stron 
przez adwokatów lub radców prawnych jest 
obowiązkowe (postępowanie przed Sądem Naj-
wyższym), sąd poucza stronę o treści przepisów 
o obowiązkowym zastępstwie oraz o skutkach 
niezastosowania się do tych przepisów. 

Każdy wyrok może być na żądanie strony 
(zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia 
ogłoszenia sentencji) zaopatrzony w uzasad-
nienie. Sąd sporządza uzasadnienie również 
wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w usta-
wowym terminie oraz gdy wniesiono skargę 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia. Uzasadnienie powinno 
zawierać wskazanie podstawy faktycznej roz-
strzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, 
które sąd uznał za udowodnione, dowodów, 
na których się oparł, i przyczyn, dla których in-
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nym dowodom odmówił wiarygodności i mocy 
dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy praw-
nej wyroku z przytoczeniem przepisów. Sędzia 
sporządza je w terminie dwutygodniowym od 
dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasad-
nienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od 
dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia. Wyrok z uzasadnieniem 
doręcza się tylko tej stronie, która zażądała 
uzasadnienia. Ważne jest, aby wnikliwie zapo-
znać się z brzmieniem uzasadnienia, a zwłasz-
cza z jego środkową częścią dotyczącą oceny 
dowodów. Sędzia wpisuje tam, jakie dowody 
uznał za wiarygodne i dlaczego. Na tej podsta-
wie pracodawca może formułować zarzuty 
apelacyjne. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Sąd jest związany wydanym wyrokiem od 
chwili jego ogłoszenia. Jednak w razie cof-
nięcia pozwu przed uprawomocnieniem 
się wyroku i przed jego zaskarżeniem 
z jednoczesnym zrzeczeniem się docho-
dzonego roszczenia, a za zgodą pozwane-
go również bez takiego zrzeczenia się, sąd 
I instancji uchyli swój wyrok i postępowa-
nie w sprawie umorzy, jeżeli uzna cofnięcie 
takie za dopuszczalne. 

Pisząc o wyroku, trzeba jeszcze wspomnieć 
o tym, że zgodnie z art. 4771 § 1 k.p.c. w spra-
wach z zakresu prawa pracy, jeżeli pracownik 
dokonał wyboru jednego z przysługujących 
mu alternatywnie roszczeń, a zgłoszone rosz-
czenie okaże się nieuzasadnione, sąd może 
z urzędu uwzględnić inne roszczenie alterna-
tywne. 

PRZYKŁAD

Księgowy spółki jawnej „Cefeusz sp.j.” 
został zwolniony z pracy z zachowa-
niem 3-miesięcznego okresu wypowie-
dzenia. Był zatrudniony na umowę 
o pracę na czas nieokreślony i pracował 
ponad 7 lat. Uważa jednak, że wypo-
wiedzenie zostało dokonane z narusze-
niem prawa – podana przyczyna była 
nieprawdziwa. Pracodawca stwierdził, 
że likwiduje stanowisko, po czym za-
trudnił na jego miejsce nowego pracow-
nika. Ponadto w okresie wypowiedze-
nia cały dział księgowości dostał 
podwyżki, a tylko pracownik został po-
minięty jako osoba, która już nie pracu-

je. W takim stanie rzeczy zdecydował 
się na złożenie sprawy do sądu, w której 
domaga się przywrócenia do pracy lub 
ewentualnie odszkodowania, gdyby 
przywrócenie było niecelowe lub nie-
możliwe (art. 45 k.p.). W takiej sytuacji 
sąd sam może wybrać takie roszczenie, 
które jest bardziej adekwatne.

Kiedy wyrok może być 
wydany w nieobecności strony

Procedura cywilna przewiduje wyrok za-
oczny jako sankcję stosowaną wobec osób, 
które uciekają się do najprostszej obstrukcji 
procesowej – nie stawiają się na rozprawę 
albo nie biorą w niej udziału. W tym wypadku 
przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie po-
woda o okolicznościach faktycznych przy-
toczonych w pozwie lub w pismach pro ce-
sowych doręczonych pozwanemu przed 
rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione 
wątpliwości albo zostały przytoczone w celu 
obejścia prawa. Trzeba przy tym zwrócić 
uwagę na bardzo istotny fakt – samo niesta-
wiennictwo nie jest wystarczającym warun-
kiem do zastosowania zaoczności. Musi być 
ono jeszcze należycie udokumentowane. In-
nymi słowy, w aktach sprawy musi się znaleźć 
„zwrotka”, czyli potwierdzenie otrzymania 
wezwania na rozprawę. Jak czytamy w wyro-
ku Sądu Najwyższego z 7 marca 1973 r. (sygn. 
akt III PRN 3/73, niepublikowany): przepro-
wadzenie rozprawy i wydanie wyroku zaocz-
nego, pomimo nie zawiadomienia pozwanego, 
stanowi istotne uchybienie procesowe w rozu-
mieniu art. 368 pkt 5 k.p.c. 

Gdy pozwany jest prawidłowo powiado-
miony, sąd przyjmuje za prawdziwe twier-
dzenia powoda. Wyroki zaoczne doręcza się 
z urzędu obu stronom z pouczeniem o przy-
sługujących im środkach zaskarżenia. Po-
wód może bowiem wnieść na ogólnych zasa-
dach apelację, a pozwanemu przysługuje 
sprzeciw, który można złożyć w ciągu tygo-
dnia od doręczenia wyroku. W piśmie zawie-
rającym sprzeciw należy przytoczyć zarzuty 
przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowo-
dy na ich uzasadnienie. Sprzeciw złożony po 
terminie oraz sprzeciw, którego braków stro-
na w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, 
sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. Je-
żeli sprzeciw został złożony prawidłowo, 
przewodniczący wyznacza termin rozprawy 
i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi 
– sprawa zatem toczy się dalej na zasadach 
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ogólnych, choć wyrok zaoczny nie traci od 
razu swej mocy. 

Warto też wiedzieć, że na wniosek pozwa-
nego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wy-
konalności nadany wyrokowi zaocznemu, je-
żeli wyrok ten został wydany z naruszeniem 
przepisów o dopuszczalności jego wydania 
albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że 
jego niestawiennictwo nie było zawinione, 
a przedstawione w sprzeciwie okoliczności 
wywołują wątpliwości co do zasadności wy-
roku zaocznego. Taki wniosek może zatem 
wstrzymać ewentualną egzekucję. Zawiesza-
jąc wykonalność wyroku, sąd może zarządzić 
środki zabezpieczenia.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wyrok zaoczny jest z urzędu opatrzony ry-
gorem natychmiastowej wykonalności. 

Niestety koszty rozprawy zaocznej i sprze-
ciwu ponosi pozwany, choćby następnie 
wyrok zaoczny został uchylony, chyba że 
niestawiennictwo pozwanego nie było za-
winione lub że nie dołączono do akt nade-
słanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień 
pozwanego.

Wyrok wydany w nieobecności pozwanego 
nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał 
przeprowadzenia rozprawy w swej nieobec-
ności albo już składał w sprawie wyjaśnienia 
ustnie lub na piśmie. W razie nienadejścia do-
wodu doręczenia na dzień rozprawy, sąd 
może w ciągu następnych dwóch tygodni wy-
dać na posiedzeniu niejawnym wyrok zaocz-
ny, jeżeli w tym czasie otrzyma dowód dorę-
czenia. Wyrok taki wiąże sąd od chwili 
podpisania sentencji. 

Tabela 7. Zaskarżanie wyroku zaocznego przed sądem pracy

Pozwanemu 
przysługuje sprzeciw

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć 
sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie za-
wierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty prze-
ciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie. 
Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona 
w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopła-
cony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli sprzeciw został 
złożony prawidłowo, przewodniczący wyznacza termin rozprawy 
i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi. Na wniosek pozwanego 
sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi 
zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepi-
sów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany upraw-
dopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przed-
stawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do 
zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność wyroku, 
sąd może zarządzić środki zabezpieczenia w myśl oddziału poprze-
dzającego. Wniosek o zawieszenie natychmiastowej wykonalności 
sąd może rozstrzygnąć na posiedzeniu niejawnym. Koszty rozprawy 
zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, choćby następnie wyrok za-
oczny został uchylony, chyba że niestawiennictwo pozwanego było 
niezawinione lub nie dołączono do akt nadesłanych do sądu przed 
rozprawą wyjaśnień pozwanego.

Powodowi 
przysługuje apelacja

Jest ona wnoszona na zasadach ogólnych, co oznacza, że wnosi 
się ją do sądu, który wydał zaskarżony wyrok zaoczny, w terminie 
dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uza-
sadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w ter-
minie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia 
apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uza-
sadnienia. 

Jak wnieść apelację
Jeśli w sądzie pracy zapadnie niekorzystny 

dla pracodawcy wyrok, to należy wnieść ape-

lację.  Apelację od wyroku sądu rejonowego 
rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu 
okręgowego jako I instancji (np. przy roszcze-
niach powyżej 75 000 zł) – sąd apelacyjny. 

wstrzymanie 
egzekucji

wyrok
zaoczny
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Apelacja powinna czynić zadość wymaga-
niom przewidzianym dla pisma procesowego, 
a ponadto zawierać:
■ oznaczenie wyroku, od którego jest wnie-

siona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżo-
ny w całości, czy w części,

■ zwięzłe przedstawienie zarzutów,
■ uzasadnienie zarzutów,
■ powołanie, w razie potrzeby, nowych fak-

tów i dowodów oraz wykazanie, że ich po-
wołanie w postępowaniu przed sądem I in-
stancji nie było możliwe albo że potrzeba 
powołania się na nie wynikła później,

■ wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku 
z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany 
lub uchylenia.
Apelację wnosi się do sądu, który wydał 

wyrok. Ważne jest, aby o tym pamiętać, gdyż 
pierwsza intuicja podpowiada, aby udać się 
od razu do sądu wyższej instancji. Tymcza-
sem na wypadek ewentualnych braków for-
malnych pisma to właśnie niższy sąd jest 
władny do żądania ich usunięcia i w ogóle 
do wstępnego badania pisma. Takie postępo-
wanie jest jeszcze dodatkowo umotywowane 
koniecznością sporządzenia uzasadnienia. 
Można bowiem skarżyć samą sentencję wy-
roku, ale trudno jest wtedy podnieść racjo-
nalne argumenty przeciw tokowi rozumo-
wania sądu, gdyż nie jest on dokładnie 
znany (sąd jest zobowiązany podać motywy 
orzeczenia, ale tylko ustnie). Dlatego warto 
wystąpić o uzasadnienie, by dokładnie zba-
dać, jakie motywy kierowały sądem przy wy-
rokowaniu, a ponadto, które dowody okaza-
ły się wiarygodne, a które w oczach sędziego 
nie zasłużyły na ten przymiot. Z wnioskiem 
o uzasadnienie można wystąpić w ciągu 
7 dni od ogłoszenia sentencji. Zazwyczaj bę-

dzie to dzień ostatniej rozprawy, ale można 
odroczyć ogłoszenie wyroku do 2 tygodni, 
jeśli sprawa jest zawiła i sądy nader często 
korzystają z tej możliwości. 

PRZYKŁAD

Pracodawca spółka z o.o. „Erydan” złożył  
apelację od wyroku sądu rejonowego za-
sądzającego na rzecz pracownika kwotę 
40 000 zł tytułem zaległego wynagrodze-
nia  bezpośrednio w sądzie okręgowym. 
W takiej sytuacji niestety nie można po-
traktować pisma jako wniesionego w ter-
minie. Jak wskazał Sąd Najwyższy 
w uchwale z 28 listopada 1987 r. (sygn. 
akt III CZP 33/87, OSNC z 1988 r. nr 6, 
poz. 73): wniesienie rewizji (obecnie ape-
lacji, przyp. aut.) w terminie dwutygod-
niowym od doręczenia stronie skarżącej 
wy roku z uzasadnieniem wprost do sądu 
rewizyjnego, z pominięciem sądu, który 
wydał zaskarżony wyrok, nie może być 
traktowane jako wniesienie rewizji w ter-
minie. Jeśli nie doszło do nadzwyczajnych 
przeszkód w zachowaniu terminu, nie 
można też posłużyć się przywróceniem ter-
minu. 

Apelację trzeba sporządzić bardzo staran-
nie. Niekiedy może ona bowiem być odrzuco-
na z powodu przekroczenia terminu lub in-
nych poważnych braków formalnych. Zamyka 
to w zasadzie drogę do dalszych merytorycz-
nych działań, choć postanowienie o odrzuce-
niu można zaskarżyć zażaleniem. W praktyce 
zaczynają się już bowiem poważne problemy. 

Tabela 8. Odrzucenie apelacji w sądzie pracy

Art. 370 k.p.c. Sąd I instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po 
upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn nie-
dopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła 
w wyznaczonym terminie. W szczególności odrzuceniu będzie podlegała 
apelacja zwrócona przeciw nieistniejącemu orzeczeniu z uwagi na brak 
substratu zaskarżenia. Będzie tak w szczególności, jeśli sąd pominął część 
roszczenia i nie orzekł o nim. Właściwym środkiem procesowym będzie 
w takim wypadku dla strony wniosek o uzupełnienie wyroku. Postano-
wienie o odrzuceniu apelacji wydane przez sąd I instancji jest zaskarżalne 
zażaleniem. 

Art. 373 k.p.c. Sąd II instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli 
ulegała ona odrzuceniu przez sąd I instancji. Jeżeli dostrzeże braki, 
do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. 
W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega 
odrzuceniu. 

sporządzenie 
uzasadnienia

braki 
formalne
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Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygo-
dni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpo-
wiedź na apelację wprost do sądu II instancji. 
Warto wiedzieć, że rozprawa przed sądem II in-
stancji odbywa się bez względu na niestawien-
nictwo jednej lub obu stron. Sąd nie może uchy-

lić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony 
wnoszącej apelację, chyba że strona przeciwna 
również wniosła apelację. Wyrok sądu II instan-
cji jest natychmiast wykonalny, co oznacza, że 
po nadaniu klauzuli wykonalności może stać się 
podstawą egzekucji komorniczej. 

Wzór apelacji

Warszawa, 5 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie 
Wydział XII Okręgowy Pracy

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego 
dla miasta stołecznego Warszawy 
XX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Strona powodowa: 
Antoni Malec
al. Wojska Polskiego 78 m. 90
09-888 Warszawa

Pozwany:
Adam Walicki
ul. Lubelska 36
99-678 Warszawa

Sygn. akt XX P 345/07

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 4214 (cztery tysiące dwieście czternaście) zł.

Apelacja pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy 
z dnia 3 września 2013 r., sygn. akt XX P 345/07 

Zaskarżam wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, sygn. akt XX 
P 345/07 z dnia 3 września 2013 r., doręczony w dniu 23 września 2013 r., w całości i zarzu-
cam mu naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastoso-
wanie, w szczególności art. 85 i 86 k.p., przez przyjęcie, że pozwany nie wypłacił powodowi 
wynagrodzenia za listopad–grudzień 2012 r.
Wskazując na te zarzuty, wnoszę o: 
1)  zmianę zaskarżonego wyroku w całości i oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od po-

woda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych, 
2)  ewentualne uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do 

ponownego rozpatrzenia – przy uwzględnieniu kosztów postępowania odwoławczego,
3)  dopuszczenie dowodu uzupełniającego na podstawie art. 382 k.p.c. w postaci oryginału 

zeszytu zawierającego ponoszone przez pozwanego koszty działalności, prowadzone-
go własnoręcznie przez Janinę Walczak z wpisami pobranych zaliczek tytułem wyna-
grodzenia dla powodów oraz o przesłuchanie Janiny Walczak (zam. ul. Janczarska 36, 
07-777 Otwock) na wskazaną okoliczność.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 3 września 2013 r., sygn. akt XX P 345/07 Sąd Rejonowy dla miasta sto-
łecznego Warszawy zasądził od pozwanego Adama Walickiego prowadzącego działalność

egzekucja 
komornicza
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 gospodarczą pod nazwą „Adam Walicki FTY” w Warszawie na rzecz powoda Antoniego Mal-
ca kwotę 1999,68 zł i 2214,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności po-
szczególnych kwot do dnia zapłaty.

Powód był zatrudniony u pozwanego na podstawie umowy o pracę od 17 lipca 2001 r. na 
stanowisku brygadzisty. W dniu 1 grudnia 2012 r. pozwany wypowiedział powodowi umo-
wę o pracę, podając jako przyczynę względy ekonomiczne dotyczące zakładu pracy. Podana 
przyczyna wypowiedzenia była przyczyną rzeczywistą. Termin rozwiązania stosunku pracy 
oznaczono na 28 lutego 2013 r. Pozwany ostatni raz wypłacił powodowi wynagrodzenie za 
październik 2012 r., co jest niesporne. Niesporna jest również wypłata wynagrodzenia za   
styczeń–luty 2013 r. Sąd rejonowy przyjął jednak, że pozwany nie wypłacił pieniędzy rów-
nież za   listopad–grudzień 2012 r. Dał tym samym wiarę zeznającemu w sprawie powodowi 
co do okoliczności braku wypłat należnego wynagrodzenia za   listopad i grudzień 2012 r., 
a odmówił wiarygodności zeznaniom pozwanego, który twierdził, że powód otrzymał wska-
zane kwoty przed 25 grudnia 2012 r. Zdaniem sądu rejonowego pozwany nie przedstawił 
jakiegokolwiek dowodu na okoliczność wypłaty powodom wynagrodzeń, które na podstawie 
umów o pracę były im należne.

Tymczasem pozwany wypłacił wskazane kwoty, co wynika z dołączonego do apelacji ory-
ginału zeszytu zawierającego ponoszone przez pozwanego koszty działalności, prowadzo-
nego własnoręcznie przez Janinę Walczak z wpisami pobranych zaliczek tytułem wynagro-
dzenia dla powodów. W postępowaniu przed sądem rejonowym nie mogłem powołać się na 
wskazane dowody, gdyż odnalazłem zaginiony zeszyt dopiero pod koniec września 2013 r. 
w związku z likwidacją działalności. 

 Pozwany:
 Adam Walicki
Załączniki:
1. Zeszyt wynagrodzeń.
2. Odpis apelacji.

Skarga kasacyjna
Czasem zdarza się jednak, że nawet w są-

dzie II instancji pracodawca nie zdoła uzy-
skać satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. 
W takim przypadku pozostaje skarga kasa-
cyjna, która jest ostatecznym sposobem na 
dochodzenie praw. Od wydanego przez sąd 
II instancji prawomocnego wyroku lub po-
stanowienia w przedmiocie odrzucenia poz-
wu albo umorzenia postępowania kończą-
cych postępowanie w sprawie strona, 
Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw 
Obywatelskich może wnieść skargę kasacyj-
ną do Sądu Najwyższego. Wniesienie skargi 
przez stronę wyłącza (w zaskarżonym zakre-
sie) wniesienie skargi kasacyjnej przez Pro-
kuratora Generalnego lub Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

■ ZAPAMIĘTAJ 
W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych skarga jest niedopuszczalna 
w sprawach, w których wartość przedmio-
tu zaskarżenia jest niższa niż 10 000 zł. 

Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna 
także w sprawach dotyczących kar porząd-
kowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym 
związanych oraz o deputaty lub ich ekwi-
walent albo rozpoznanych w postępowaniu 
uproszczonym. Warto wskazać, że postępo-
wanie uproszczone jest procesowym postę-
powaniem odrębnym w sprawach należą-
cych do właściwości sądów rejonowych. 
Stosuje się je w następujących sprawach 
należących do właściwości sądów rejono-
wych:
■ o roszczenia wynikające z umów, jeżeli 

wartość przedmiotu sporu nie przekracza 
10 000 zł, a w sprawach o roszczenia wyni-
kające z rękojmi, gwarancji jakości lub 
niezgodności towaru konsumpcyjnego 
z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli 
wartość przedmiotu umowy nie przekracza 
tej kwoty,

■ o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkal-
nych i opłat obciążających najemcę oraz 
opłat z tytułu korzystania z lokalu miesz-
kalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez 
względu na wartość przedmiotu sporu.

dochodzenie 
praw

postępowanie 
uproszczone
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Przewodniczący wydziału (upoważniony sę-
dzia) dokonuje z urzędu oceny, czy sprawa 
podlega rozpoznaniu w postępowaniu uprosz-
czonym. Zwrot „sprawy o roszczenia wynika-
jące z umów” może budzić wątpliwości. Cho-
dzi o sprawy, w których treścią żądania pozwu 
jest dokładnie określone świadczenie (pienięż-
ne lub niepieniężne) dłużnika uzasadniane 
przez powoda treścią zawartej umowy. Postę-
powanie uproszczone jest często stosowane 
w sprawach pracowniczych, jako że w sądach 
pracy chodzi o umowy o pracę, a wartość 
przedmiotu sporu często nie przekracza 
10 000 zł. 

Niekiedy warto jest rozdrobnić roszczenie 
i dochodzić tylko jego części, po prostu dlate-
go, że wyrok w postępowaniu uproszczonym 
zapada szybciej. Nie zawsze będzie to jednak 
możliwe. Poza tym w takiej sytuacji praco-
dawca pozbawia się możliwości zaskarżenia 
wyroku do Sądu Najwyższego. Trzeba się 
zatem dobrze zastanowić, czy warto ryzyko-
wać. Postępowanie uproszczone jest z pew-
nością godne polecenia przy prostych spra-
wach – wtedy obawa, że wyrok będzie 
niekorzystny, jest minimalna.  

PRZYKŁAD

10 października 2013 r. pracodawca 
– spółka jawna „Hermes” – wystąpił  
przeciw pracownikowi o zasądzenie 
kwoty 4500 zł tytułem części odszko-
dowania za naruszenie zakazu konku-
rencji ustanowionego po zakończeniu 
stosunku pracy. Przeważająca część na-
leżności w kwocie 15 500 zł została 
przez pracownika zapłacona do końca 
września 2013 r. Jeżeli powód dochodzi 
części roszczenia, sprawa podlega roz-
poznaniu w postępowaniu uproszczo-
nym tylko wtedy, gdy postępowanie to 
byłoby właściwe dla całego roszczenia 
wynikającego z faktów przytoczonych 
przez powoda; w przeciwnym wypadku 
sprawa rozpoznawana jest z pominię-
ciem przepisów rozdziału o postępowa-
niu uproszczonym. W przepisie tym 
chodzi o dochodzenie przez powoda 
tylko części przysługującego mu rosz-
czenia, np. na próbę, w celu uzyskania 
tzw. prejudykatu. Takie częściowe do-
chodzenie roszczenia w postępowaniu 
uproszczonym jest możliwe tylko wów-
czas, gdy postępowanie to byłoby wła-
ściwe również dla całego roszczenia,

tzn. gdyby powód, któremu przy-
sługuje roszczenie np. w kwocie 
8000 zł, dochodził tylko jego czę-
ści. Niedopuszczalne byłoby to 
natomiast w sytuacji, w której 
powód, mający w stosunku do 
pozwanego roszczenie w wyso-
kości 65 000 zł, dochodził tylko 
jego części (np. 9000 zł). Takiego 
niebezpieczeństwa nie ma jed-
nak w sytuacji, gdy pracownik 
zapłacił już część zadłużenia 
i w związku z tym zobowiązanie 
w tej części zostało wykonane. 
Trudno bowiem w takim wy-
padku mówić o niedopuszczal-
nym rozdrobnieniu roszczenia, 
skoro jego przeważająca część 
została spełniona i wygasła. 

Skargę kasacyjną strona może 
oprzeć na naruszeniu prawa material-
nego przez błędną jego wykładnię lub 
niewłaściwe zastosowanie (chodzi tu 
np. o przepisy Kodeksu pracy) albo na 
naruszeniu przepisów postępowania 
(dotyczących formalnych wymogów 
pism  czy prowadzenia rozprawy), je-
żeli uchybienie to mogło mieć istotny 
wpływ na wynik sprawy. 

Podstawą skargi nie mogą być za-
rzuty dotyczące ustalenia faktów lub 
oceny dowodów. Powinna ona za-
wierać:
■ oznaczenie orzeczenia, od którego 

jest wniesiona, ze wskazaniem, czy 
jest ono zaskarżone w całości, czy 
w części,

■ przytoczenie podstaw kasacyjnych 
i ich uzasadnienie,

■ wniosek o przyjęcie skargi kasacyj-
nej do rozpoznania i jego uzasad-
nienie oraz

■ wniosek o uchylenie lub uchylenie 
i zmianę orzeczenia z oznacze-
niem zakresu żądanego uchylenia 
i zmiany.
Ponadto skarga powinna czynić za-

dość wymaganiom przewidzianym 
dla pisma procesowego, a w sprawach 
o prawa majątkowe powinna zawie-
rać również oznaczenie wartości 
przedmiotu zaskarżenia. Skargę wno-
simy do sądu, który wydał zaskarżone 
orzeczenie, w terminie 2 miesięcy od 
dnia doręczenia orzeczenia z uzasad-

postępowanie 
uproszczone
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nieniem stronie skarżącej. Strona przeciwna 
może wnieść do sądu II instancji odpowiedź 
w terminie 2-tygodniowym od doręczenia jej 
skargi. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasa-
cyjną do rozpoznania, jeżeli:
■ w sprawie występuje istotne zagadnienie 

prawne,
■ istnieje potrzeba wykładni przepisów 

prawnych budzących poważne wątpliwości 
lub wywołujących rozbieżności w orzecz-
nictwie sądów,

■ zachodzi nieważność postępowania lub
■ skarga jest   uzasadniona.

Skarga kasacyjna jest dość droga, gdyż 
musi być sporządzona przez profesjonalistę 
– adwokata lub radcę prawnego (wynika to 
z obowiązku zastępstwa przed Sądem Naj-
wyższym zawartego w art. 871 § 1 k.p.c.). 
Poza tym Sąd stosunkowo rzadko zajmuje 
się merytoryczną treścią zarzutów, poprze-
stając na odmowie zajęcia się sprawą, na 
podstawie stwierdzenia, że nie zawiera ona 
w sobie odpowiedniego „ciężaru” prawne-
go. Należy pamiętać o wyjątkowości tego 
środka odwoławczego i specyfice postępo-
wania przed Sądem Najwyższym (np. nie 
można co do zasady powoływać żadnych 
nowych dowodów, a sąd ocenia tylko pracę 
sądów niższego rzędu). Dlatego, jeśli po 
apelacji sprawa zakończy się dla pracodaw-
cy niekorzystnie, to trudno jest oczekiwać 
sukcesu w postępowaniu kasacyjnym, choć 
zawsze należy tego spróbować. 

Gdy sąd nie działa 
dostatecznie sprawnie

Podczas sprawy w sądzie pracy może oka-
zać się, że sąd postępuje niezbyt sprawnie 
– odracza rozprawy, nie przesłuchuje wszyst-
kich wezwanych świadków, odwleka wydanie 
wyroku w oczywistej sprawie. W takiej sytu-
acji należy działać, a środkiem przewidzia-
nym do zwalczania opieszałości sądów jest 
skarga na przewlekłość postępowania. Jest to 
sytuacja, w której postępowanie w sprawie 
trwa dłużej niż jest to konieczne dla wyjaśnie-
nia tych okoliczności faktycznych i prawnych, 
które są istotne dla merytorycznego rozstrzy-
gnięcia. Przy ocenie, czy proces trwa zbyt 
długo, sąd bierze pod uwagę charakter spra-
wy, stopień jej faktycznej i prawnej zawiłości, 
znaczenie rozważanych zagadnień dla strony, 
która wniosła skargę, oraz zachowanie się 
stron, a zwłaszcza skarżącego. W orzecznic-
twie okres 4–5 lat jest przyjęty jako zbyt długi 
dla rozstrzygnięcia przeciętnie skomplikowa-

nej sprawy. W sprawach pracowniczych, co 
oczywiste, termin ten jest znacznie krótszy. 
Trzeba stanąć na stanowisku, że rok czy dwa 
lata to okres pozwalający na wystąpienie ze 
skargą. Skargę składamy do sądu, przed któ-
rym toczy się postępowanie, choć właściwy 
do jej merytorycznego rozpoznania jest sąd 
przełożony. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Skarga jest dość tania – podlega stałej 
opłacie w wysokości 100 zł. Uwzględnia-
jąc skargę, sąd z urzędu zwraca te pienią-
dze.  Z nową skargą w tej samej sprawie 
możemy wystąpić dopiero po upływie 
12 miesięcy. Stwierdzenie przewlekłości 
nie pociąga za sobą automatycznie przy-
znania choćby minimalnego odszkodo-
wania.

W przypadku przewlekłości postępowania 
egzekucyjnego lub innego dotyczącego wy-
konania orzeczenia trzeba udać się do sądu 
okręgowego, w którego okręgu prowadzona 
jest egzekucja lub inne czynności, a gdy egze-
kucja lub inne postępowanie dotyczące wyko-
nania orzeczenia sądowego prowadzone jest 
w dwu lub więcej okręgach – do sądu, w okrę-
gu którego dokonano pierwszej czynności. 
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom 
przewidzianym dla pisma procesowego, a po-
nadto zawierać:
■ żądanie stwierdzenia przewlekłości postę-

powania w sprawie,
■ przytoczenie okoliczności uzasadniających 

żądanie.
Plusem jest to, że sąd powinien wydać 

orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, li-
cząc od daty złożenia skargi. Uwzględnia-
jąc skargę, sąd stwierdza, że nastąpiła prze-
wlekłość postępowania, a na żądanie 
skarżącego może zlecić podjęcie przez sąd 
rozpoznający sprawę co do istoty odpo-
wiednich czynności w wyznaczonym termi-
nie. Uwzględniając skargę, sąd może, na 
żądanie skarżącego, przyznać od Skarbu 
Państwa, a w przypadku skargi na przewle-
kłość czynności komorniczych – od komor-
nika, odpowiednią sumę pieniężną w wyso-
kości od 2000 do 20 000 zł. Rzadko jednak 
zdarzają się tak pokaźne odszkodowania, 
choć ostatnio sądy przyznają dość regular-
nie pieniądze za przewlekłość. Strona, któ-
rej skargę uwzględniono, może w odręb-
nym postępowaniu dochodzić naprawienia 
szkody wynikłej ze stwierdzonej przewle-
kłości od Skarbu Państwa albo solidarnie 
od państwa i komornika. 

skarga 
na przewlekłość

odszkodowanie
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PRZYKŁAD

10 sierpnia 2011 r. pracodawca pozwał 
do sądu pracownika o zapłatę 4000 zł 
z tytułu umyślnego zniszczenia służbo-
wego laptopa. Pozew został doręczony 
2 września 2011 r., a pierwsza rozprawa 
odbyła się 22 września. Nie doszło jed-
nak nawet do merytorycznego przed-
stawienia stanowiska stron, ponieważ 
pełnomocnik pracownika przedstawił 
zwolnienie lekarskie i rozprawę odro-
czono. Kolejna rozprawa została wyzna-
czona na 8 stycznia 2012 r., ale nie od-
była się z powodu choroby sędziego. 
Kiedy udało się wreszcie przeprowadzić 
merytoryczną rozprawę (15 kwietnia 
2012 r.), okazało się, że nie wezwano 
wszystkich zawnioskowanych w pozwie 
świadków. Byli oni sukcesywnie prze-
słuchiwani przez 3 najbliższe rozprawy 
(15 kwietnia, 20 czerwca i 18 września 
2012 r.). 20 grudnia 2012 r. rozprawa 
się nie odbyła z powodu zmiany sędzie-
go orzekającego. 12 lutego 2013 r. prze-
słuchano strony i zamknięto rozpra wę. 
Następnie sędzia jednak ją otworzył

i odroczył do 15 kwietnia. Kolejne ter-
miny (23 czerwca i 8 września) były ter-
minami pustymi. Kolejną rozprawę wy-
znaczono na 20 października i dopiero 
wtedy sąd wezwał biegłego, który miał 
oszacować rzeczywistą stratę praco-
dawcy z tytułu straty laptopa. W takiej 
sytuacji pracodawca może z powodze-
niem złożyć skargą na przewlekłość po-
stępowania i ewentualnie w odrębnym 
procesie dochodzić odszkodowania od 
Skarbu Państwa. 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 4776 k.p.c.  
§ 1. Wyrok sądu pierwszej instancji za-
sądzający świadczenia na rzecz pracow-
nika lub członków jego rodziny, w sto-
sunku do którego sąd drugiej instancji 
oddalił apelację zakładu pracy, podlega 
natychmiastowemu wykonaniu także 
w części, w której sąd nie nadał mu ry-
goru natychmiastowej wykonalności na 
podstawie art. 4772 k.p.c. 

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIANY  
W PRZEPISACH

Podatek VAT - zmiany od 1 stycznia 2014 r. 
Termin i miejsce: 11 lutego 2014 r., Warszawa 

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz osób fizycznych.  
Zmiany w 2014 r. 
 
Termin i lokalizacja: 11 marca 2014 r., Warszawa

Prawo pracy i ubezpieczeń. Zmiany w przepisach w 2013 i 2014 r. 
Termin i lokalizacja: 25 marca 2014 r., Warszawa, STADION NARODOWY

Akademia

Zadzwoń i zamów: 
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30, e-mail; bok@infor.pl, 
więcej informacji na www.okk.infor.pl
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Jak przyspieszyć
wykonanie wyroku
ADAM MALINOWSKI – radca prawny

Stan prawny na 4 lutego 2014 r. 
Wyrok sądu (podobnie jak ugoda, czy też np. akt no-
tarialny ze stosownym zobowiązaniem) to tytuł egze-
kucyjny, czyli dokument, który może stać się podsta-
wą egzekucji komorniczej. Jeśli chodzi o wyrok, to 
musi on być prawomocny lub też natychmiast wyko-
nalny (tak jest np. przy wyrokach zaocznych, w sytu-
acji gdy dłużnik uznał powództwo, albo przy roszcze-
niach alimentacyjnych). Jeśli dłużnik nie uiści należ-
ności, to następnym krokiem jest złożenie wniosku 
o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wy-
konawczego. 

Tytuł egzekucyjny i wykonawczy

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony 
w klauzulę wykonalności. Tytuł wykonawczy wystawiony 
przeciwko dłużnikowi, pozostającemu w związku małżeń-
skim, jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko 
z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego 
przez niego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzy-
skanych z prowadzenia przez niego innej działalności za-
robkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autor-
skich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej 
oraz innych praw twórcy. Zawarcie umowy majątkowej 
małżeńskiej, mocą której rozszerzono wspólność majątko-
wą, nie wyłącza prowadzenia egzekucji z tych składników 
majątku, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, 
gdyby umowy takiej nie zawarto. 

Katalog tytułów egzekucyjnych
Art. 777 
§ 1 pkt 1 

k.p.c. 

Orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające 
natychmiastowemu wykonaniu, jak również 
ugoda zawarta przed sądem. 

Art. 777 
§ 1 

pkt 11  
k.p.c.

Orzeczenie referendarza sądowego prawo-
mocne lub podlegające natychmiastowemu 
wykonaniu. 

Art. 777 
§ 1 pkt 3 

k.p.c.

Inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy 
ustawy podlegają wykonaniu w drodze egze-
kucji sądowej. 

Art. 777 
§ 1 pkt 4 

k.p.c.

Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się 
egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty 
sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczo-
nych co do gatunku, ilościowo w akcie określo-
nych, albo też wydania rzeczy indywidualnie 
oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wy-
konania obowiązku lub zdarzenie, od którego 
uzależnione jest wykonanie. 

Art. 777 
§ 1 pkt 5 

k.p.c.

Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się 
egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty 
sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost 
określonej albo oznaczonej za pomocą klauzu-
li waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zda-
rzenie, od którego uzależnione jest wykonanie 
obowiązku, jak również termin, do którego 
wierzyciel może wystąpić o nadanie temu ak-
towi klauzuli wykonalności. 

Art. 777 
§ 1 pkt 6 

k.p.c.

Akt notarialny określony w 2 powyższych 
punktach, w którym niebędąca dłużnikiem 
osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność 
lub prawo obciążone jest hipoteką lub zasta-
wem, poddała się egzekucji z obciążonego 
przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelno-
ści pieniężnej przysługującej zabezpieczone-
mu wierzycielowi.

Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki 
cywilnej konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciw-
ko wszystkim wspólnikom. Tytułowi egzekucyjnemu wy-
danemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, 
spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej 
sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi 
ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym 
swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja 
przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wte-
dy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskutecz-
na. Do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu 
spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadko-
biercom. 

Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu 
egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu 
przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na 
rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wy-
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kazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpi-
sem urzędowo poświadczonym. Za przejście uprawnień 
lub obowiązków uważa się również zmiany w prawie roz-
porządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy 
masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testa-
mentu, jak również wygaśnięciem funkcji tych osób. 

Klauzula wykonalności

Celem natychmiastowej wykonalności jest uproszczenie 
i przyspieszenie wykonywania orzeczeń sądowych. Polega 
ona na tym, że do sądu można wystąpić już z nieprawo-
mocnym wyrokiem, który jest tytułem egzekucyjnym i, nie 
czekając na prawomocność, złożyć wniosek o nadanie 

klauzuli wykonalności. Klauzula wykonalności to urzędo-
wa pieczęć na tylnej stronie odpisu wyroku nakazująca 
wszelkim osobom i instytucjom wykonywanie jego posta-
nowień. Z wyrokiem zaopatrzonym w klauzulę można 
udać się bezpośrednio do komornika i złożyć wniosek eg-
zekucyjny, nie czekając na wynik postępowania odwoław-
czego. Co oczywiste, gdyby zakończyło się ono jednak dla 
nas niekorzystnie, trzeba liczyć się z obowiązkiem zwrotu 
już wyegzekwowanych pieniędzy. Doświadczenie uczy jed-
nak, że do zwrotów dochodzi sporadycznie. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności jest wolny od 
opłat sądowych. Trzeba jednak zapłacić 6 zł opłaty kan-
celaryjnej za każdą rozpoczętą stronę wyroku.  

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Sygn. akt II C 3467/121 Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy Warszawa Praga
II Wydział Cywilny 
al. Solidarności 234
06-543 Warszawa

Powód: 
Anna Marciniak
PESEL: 60062005706
ul. Ludna 131/5 
04-139 Warszawa

Pozwany: 
Stefan Skrzyszewski
(adres w aktach sprawy)
PESEL: 65091823456

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Niniejszym wnoszę o:
1. Nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu z dnia 15 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II C 3467/12) w zakresie 

pkt 1 i 3 przedmiotowego wyroku. 
2. Przyznanie powódce kosztów postępowania o nadanie klauzuli wykonalności, w tym kosztów zastępstwa proceso-

wego w postępowaniu o zaopatrzenie tytułu. 
3. Doręczenie tytułu wykonawczego na adres powódki.  

Uzasadnienie
Sąd Okręgowy Warszawa Praga wydał w dniu 15 kwietnia 2012 r. wyrok, w którym zasądził od pozwanego na rzecz 

powódki kwotę 34 678,78 zł oraz 2100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok uprawomocnił się 2 grudnia 2013 r. 
w związku z odrzuceniem przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (postanowienie z dnia 2 grudnia 2013 r., sygn. akt 
I ACz 4567/13) zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa Praga z dnia 10 maja 2013 r. 
Do dnia dzisiejszego wynikający z wyroku obowiązek nie został spełniony, a zatem niniejszy wniosek jest konieczny 
i uzasadniony. 

 Radca prawny 
 Adam Malinowski

Załączniki: 
1. Dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 6 zł. 
2. Dowód nadania odpisu pisma pełnomocnikowi pozwanego.  
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Treść klauzuli jest oparta na przepisach rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 443 z późn. zm.). Ustalono w nim następują-
ce brzmienie klauzuli wykonalności: „W imieniu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, dnia... 20..... r. Sąd.........w..... stwierdza, 
że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w za-
kresie... oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz 
osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia ty-
tułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwa-
ne, udzieliły pomocy”. Jeżeli klauzulę wykonalności 
umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: ,,W imie-
niu Rzeczypospolitej Polskiej”. Jeżeli klauzulę wykonalno-
ści umieszcza się na orzeczeniu, w treści klauzuli należy 
zaznaczyć, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawo-
mocne, czy jako natychmiast wykonalne.

Jeżeli sąd, nadając klauzulę wykonalności tytułowi egzeku-
cyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie 
obcej, zobowiązuje komornika do przeliczenia tego świadcze-
nia na walutę polską. Klauzula wykonalności powinna zawie-
rać ponadto następującą treść: „Sąd zobowiązuje komornika 
do przeliczenia świadczenia pieniężnego wyrażonego w wa-
lucie obcej na walutę polską według średniego kursu waluty 
obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień spo-
rządzenia planu podziału, a jeżeli planu nie sporządza się 
– na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi”. 

W treści klauzuli wykonalności ponadto wskazuje się: 
■ numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będącego 

osobą fizyczną, jeżeli są oni obowiązani do jego posiada-
nia lub posiadają go, nie mając takiego obowiązku, lub 

■ numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku 
jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewi-
dencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędącego osobą 
fizyczną, którzy nie mają obowiązku wpisu we właści-
wym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni zobowiązani 
do jego posiadania.

Prawomocność 
i obowiązywanie rygoru

Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje od 
chwili ogłoszenia orzeczenia, a gdy ogłoszenia nie było 
– od chwili podpisania sentencji (art. 336 k.p.c.). Orzecze-
nie sądu staje się prawomocne formalnie, jeżeli nie przy-
sługuje co do niego środek odwoławczy lub inny zwyczajny 
środek zaskarżenia (art. 363 § 1 k.p.c.). Prawomocność 
materialna z kolei polega na tym, że orzeczenie prawo-
mocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz 
również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy 
administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie prze-
widzianych także inne osoby.

Prawomocność formalna zachodzi w następujących sytuacjach:

jeżeli od danego orzeczenia nie 
przysługuje w ogóle żaden środek 
zaskarżenia – orzeczenie staje się 
prawomocne od razu z chwilą wy-
dania.

jeżeli strona uchybiła terminowi 
do wniesienia środka zaskarżenia 
lub nie wniosła go w ogóle – orze-
czenie staje się prawomocne po 
upływie tego terminu.

jeżeli skorzystano ze środka za-
skarżenia, a sąd wyższej instancji 
utrzymał w mocy zaskarżone orze-
czenie lub jedynie je zmienił 
– orzeczenie staje się prawomocne 
z chwilą wydania orzeczenia sądu 
wyższej instancji.

Rygor obowiązkowy i nieobowiązkowy
Nadanie rygoru może nastąpić obligatoryjnie z urzędu, fa-

kultatywnie z urzędu i na wniosek. Odbywa się to po prostu 
w formie odpowiedniego punktu w wyroku, w którym sąd 
określa, w jaki sposób i w jakim zakresie nadaje rygor. Sąd 
zgodnie z art. 333 § 1 k.p.c. z urzędu nadaje wyrokowi przy 
jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:
■ zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesie-

nia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem 
powództwa za okres nie dłuższy niż za 3 miesiące,

■ zasądza roszczenie uznane przez pozwanego; jeśli po-
zwany uznał część wyroku – to również w tej części sąd 
powinien nadać rygor,

■ wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny; pro-
cedura cywilna przewiduje instytucję wyroku zaocznego 
jako swoistą sankcję, stosowaną wobec osób, które ucie-

kają się do najprostszej obstrukcji procesowej – nie sta-
wiają się na rozprawę; jeżeli pozwany nie stawił się na 
posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo sta-
wienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wy-
rok zaoczny; samo niestawiennictwo nie jest wystarcza-
jącym warunkiem do zastosowania zaoczności. Musi być 
ono jeszcze należycie udokumentowane; innymi słowy 
w aktach sprawy musi się znaleźć potwierdzenie otrzy-
mania wezwania na rozprawę; gdy pozwany jest prawi-
dłowo powiadomiony, sąd wydając wyrok zaoczny 
przyjmuje za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicz-
nościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pi-
smach procesowych doręczonych pozwanemu przed 
rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości 
albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa (art. 339 
§ 2 k.p.c.).
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Oprócz rygoru obligatoryjnego obowiązuje też kilka sy-
tuacji, w których nadanie rygoru jest uzależnione od speł-

nienia dodatkowych ustawowych lub pozaprawnych prze-
słanek. 

Nieobowiązkowy rygor natychmiastowej wykonalności

1. W zależności od uznania sądu Zgodnie z art. 333 § 2 k.p.c. sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu ry-
gor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza należność z weksla, czeku, 
warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego, któ-
rego prawdziwość nie została zaprzeczona, oraz jeżeli uwzględnia powództwo 
o naruszenie posiadania. 

2. Na wniosek Zgodnie z art. 333 § 3 k.p.c. sąd może na wniosek nadać wyrokowi nadającemu 
się do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmiastowej wykonalności, 
gdyby opóźnienie uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku 
albo narażało powoda na szkodę. Wniosek najlepiej jest złożyć już w pozwie, 
choć jest możliwe również uzupełnienie i modyfikacja żądania w późniejszym 
piśmie procesowym. 

Sąd może uzależnić natychmiastową wykonalność od zło-
żenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Może ono 
polegać również na wstrzymaniu wydania powodowi rzeczy 
odebranych pozwanemu lub sum pieniężnych po ich wyeg-
zekwowaniu albo na wstrzymaniu sprzedaży zajętego ma-
jątku. Natychmiastowa wykonalność nie będzie orzeczona 
nawet za zabezpieczeniem, jeżeli wskutek wykonania wyro-
ku mogłaby wyniknąć dla pozwanego niepowetowana szko-
da (art. 335 § 1 k.p.c.). Natychmiastowa wykonalność wy-
gasa z chwilą ogłoszenia, a jeżeli nie było ogłoszenia, 
z chwilą podpisania sentencji orzeczenia zmieniającego 
albo uchylającego wyrok lub postanowienie o natychmiasto-
wej wykonalności wyroku – w takim zakresie, w jakim na-
stąpiła zmiana lub uchylenie. Słabością rygoru i ewentual-
nie przeprowadzonego na jego podstawie postępowania 
egzekucyjnego jest perspektywa konieczności zwrotu wyeg-
zekwowanego świadczenia, jeśli powód przegra sprawę 
w II instancji. Jak stanowi art. 338 § 1 k.p.c., uchylając lub 
zmieniając wyrok, któremu nadany został rygor natychmia-
stowej wykonalności, sąd na wniosek pozwanego orzeka 
w orzeczeniu kończącym postępowanie o zwrocie spełnio-
nego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróce-
niu poprzedniego stanu. Nie wyłącza to możliwości docho-
dzenia w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej 
wskutek wykonania wyroku. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Sąd rozpoznaje wniosek o nadanie klauzuli wykonalno-
ści niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
3 dni od dnia jego złożenia. 

CO NA TO SĄD?
1. W Kodeksie postępowania cywilnego instytucja wnio-
sku restytucyjnego, a więc wniosku o zwrot spełnionego 
lub wyegzekwowanego świadczenia albo o przywrócenie 
poprzedniego stanu odniesiona została do wyroków nie-
prawomocnych, którym sąd nadał rygor natychmiastowej 
wykonalności (art. 338 k.p.c.), następnie uchylonych lub 
zmienionych oraz prawomocnych, uchylonych lub zmienio-
nych w uwzględnieniu skargi o wznowienie postępowania 
(art. 415 k.p.c.). Nakaz zapłaty, przeciw któremu nie wnie-

siono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyro-
ku (art. 494 § 2 k.p.c.), ale wyrokiem nie jest.
2. Stosowanie ogólnych przepisów o procesie w innym postę-
powaniu dopuszczalne jest przez analogię wtedy, kiedy dana 
materia nie podlega odrębnej regulacji. Tymczasem nakaz za-
płaty z chwilą wydania stanowi, jak wynika z art. 492 § 1 k.p.c., 
tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wy-
konalności. Do jego wykonania mają zatem zastosowanie prze-
pisy o postępowaniu zabezpieczającym, które nie przewidują 
wniosku restytucyjnego, przyznają natomiast zobowiązanemu 
z nakazu zapłaty roszczenie odszkodowawcze, o jakim mowa 
w art. 746 k.p.c. Skoro ustawodawca przewidział inny tryb do-
chodzenia roszczeń wynikających z wykonania zabezpieczenia, 
stosowanie per analogiam art. 338 k.p.c. nie ma uzasadnienia.
3. Jako warunek nie może być kwalifikowane zastrzeże-
nie umowne, uzależniające powstanie lub ustanie skutków 
czynności prawnej od zdarzenia przyszłego, którego speł-
nienie zależy od woli stron, stanowiące przy tym treść czyn-
ności prawnej.
Wyrok SN z 10 czerwca 2005 r., sygn. akt II CK 712/04, 
niepublikowany

Natychmiastowa wykonalność 
w sądzie pracy

Uzupełnieniem wskazanych regulacji na gruncie prawa 
pracy jest art. 4772 § 1 k.p.c., zgodnie z którym zasądzając 
wszelkie należności pracownika w sprawach z zakresu pra-
wa pracy, sąd z urzędu nadaje wyrokowi przy jego wyda-
niu rygor natychmiastowej wykonalności w części nie-
przekraczającej pełnego 1-miesięcznego wynagrodzenia 
pracownika. Przez pojęcie pełnego wynagrodzenia należy 
rozumieć wynagrodzenie zasadnicze wraz z wszelkimi do-
datkami, premiami itp. Wyrok składa się w takiej sytuacji 
z roszczenia głównego i punktu dotyczącego rygoru. Pro-
wadząc działalność, warto mieć świadomość funkcjonowa-
nia tego przepisu, bo może okazać się, że w sporach pra-
cowniczych już przy przegranej w pierwszej instancji 
pracodawca będzie musiał płacić. 
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PRZYKŁAD

Pracownik spółki z o.o. zwolniony w trybie dyscypli-
narnym dochodził odszkodowania (w wysokości 
3-miesięcznego wynagrodzenia) w kwocie 4500 zł. 
W takiej sytuacji rygor będzie dotyczył 1500 zł. Jeśli 
zaś pracownik dochodziłby połowy wynagrodzenia, 
tj. kwoty 750 zł, to rygor obejmie całą zasądzoną kwotę.

PRZYKŁAD

Walcząc o 3-miesięczne odszkodowanie (7500 zł) 
z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy 
o pracę, Jan W. wygrał przed sądem rejonowym spra-
wę i otrzymał wyrok, w którym rygor natychmiasto-
wej wykonalności nadano w zakresie 1-miesięcznego 
wynagrodzenia. Po uzyskaniu klauzuli udał się do ko-
mornika i uzyskał od pracodawcy 1-miesięczną pen-
sję (2500 zł) wraz z ustawowymi odsetkami. Jednak 
po apelacji przegrał sprawę – sąd okręgowy uznał, że 
wypowiedzenie było zasadne, a odszkodowanie nie-
należne. W związku z tym będzie musiał zwrócić 
uzyskane pierwotnie pieniądze wraz z odsetkami. 
W przeciwnym wypadku byłby bowiem bezpodstaw-
nie wzbogacony.

W postępowaniu odrębnym w sprawach z prawa pracy 
nie stosuje się art. 335 § 2 k.p.c. Oznacza to, że można 
orzec wykonalność w sprawach przeciwko Skarbowi Pań-
stwa. Wyrok sądu I instancji zasądzający świadczenia na 
rzecz pracownika lub członków jego rodziny, w stosunku 
do którego sąd II instancji oddalił apelację zakładu pracy, 
podlega natychmiastowemu wykonaniu także w części, 
w której sąd nie nadał mu rygoru natychmiastowej wyko-

nalności na podstawie art. 4772 k.p.c. W takim przypadku 
sąd odwoławczy nadaje wyrokowi z urzędu klauzulę wyko-
nalności w dniu ogłoszenia wyroku i wyrok zaopatrzony 
klauzulą wydaje uprawnionemu (art. 4776 § 3 k.p.c.). 
Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, 
sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na za-
kład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika 
do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

CO NA TO SĄD?
Wynikający z art. 4772 § 1 k.p.c. obowiązek nadania wyroko-
wi z urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności w części 
nieprzekraczającej pełnego 1-miesięcznego wynagrodze-
nia pracownika nie dotyczy wynagrodzenia zasądzonego 
warunkowo na rzecz pracownika w wyroku przywracającym 
go do pracy (art. 47 § 1 k.p.).
Uchwała SN z 6 marca 1986 r., sygn. akt III PZP 11/86, 
OSNC z 1987 r. nr 1, poz. 11

1. Sędzia sprawozdawca nie może uzupełnić uzasadnienia 
wyroku po jego podpisaniu i po wysłaniu odpisów wyroku 
stronom. Po pierwsze nie jest dopuszczalne uzupełnienie 
wyroku z urzędu, a po drugie nie jest dopuszczalne uzupeł-
nienie uzasadnienia wyroku nie odpowiadającego wymo-
gom stawianym przez art. 328 § 2 k.p.c. 
2. Jeżeli w sprawie o naprawienie szkód wynikłych z wy-
padku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej sąd nada 
wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, w części 
przekraczającej pełne 3-miesięczne wynagrodzenie pra-
cownika, w wyniku uznania w tej części powództwa, to tym 
samym staje się zadość wymogom art. 476 § 1 pkt 2 k.p.c.
3. Niedostateczne uzasadnienie pisma procesowego (za-
żalenia) nie jest równoznaczne z niezachowaniem warun-
ków formalnych i nie daje przewodniczącemu podstaw do 
wzywania strony, aby pod rygorem zwrotu pisma uzupełniła 
je w terminie tygodniowym.
Postanowienie SN z 4 kwietnia 1974 r., sygn. akt I PZ 
16/74, niepublikowane

  Przykładowo wypełnione formularze
  Pisma Ministerstwa Finansów
  Orzecznictwo
  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

Wskazówki,  
jak bezbłędnie rozliczyć się z fiskusem i zapłacić 

najniższy podatek!

Zamów książkę - „PIT-Y za 2013”

Informacje i zamówienia:  
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30;  
e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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WESZŁY W ŻYCIE 
19 stycznia 2014 r. 
PRAWO 
ADMINISTRACYJNE
Ustawa z 13 grudnia 2013 r. 
o rodzinnych ogrodach 
działkowych

Ustawa reguluje zasady zakładania, 
funkcjonowania i likwidacji rodzinnych 
ogrodów działkowych, prawa i obowiąz-
ki działkowców, zasady ich zrzeszania się 
oraz zadania organizacji działkowców. 
Podstawowymi celami rodzinnego ogro-
du działkowego (ROD) są m.in.:
■ zaspokajanie wypoczynkowych i re-

kreacyjnych potrzeb społeczeństwa 
przez umożliwianie prowadzenia 
upraw ogrodniczych, 

■ poprawa warunków socjalnych 
członków społeczności lokalnych, 

■ pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
ich szans, 

■ integracja wielopokoleniowej rodzi-
ny, wychowanie dzieci w zdrowych 
warunkach oraz zachowanie aktyw-
ności i zdrowia emerytów i rencistów, 

■ integracja społeczna osób w wieku 
emerytalnym oraz niepełnosprawnych. 
ROD są urządzeniami użyteczności 

publicznej, służącymi zaspokajaniu wy-
poczynkowych, rekreacyjnych i innych 
potrzeb socjalnych członków społeczno-
ści lokalnych przez zapewnienie im po-
wszechnego dostępu do ROD oraz dzia-
łek dających możliwość prowadzenia 
upraw ogrodniczych na własne potrze-
by, a także podniesienie standardów 
ekologicznych otoczenia. ROD stanowią 
tereny zielone i podlegają ochronie 
przewidzianej w przepisach o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, a także 
w przepisach dotyczących ochrony przy-
rody i ochrony środowiska. ROD za-
kładane są na gruntach stanowiących 
własność Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz stowa-
rzyszeń ogrodowych. Na wniosek sto-
warzyszenia ogrodowego rada gminy 
może, w drodze uchwały, utworzyć 
ROD na gruntach stanowiących wła-
sność gminy. Grunty stanowiące wła-
sność Skarbu Państwa lub jednostek sa-
morządu terytorialnego mogą być 

w drodze umowy sprzedawane, odda-
wane w nieodpłatne lub odpłatne użyt-
kowanie na czas nieoznaczony lub użyt-
kowanie wieczyste stowarzyszeniom 
ogrodowym z przeznaczeniem na zakła-
danie i prowadzenie ROD. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 40

22 stycznia 2014 r. 
PRAWO KARNE
Ustawa z 22 listopada 2013 r. 
o postępowaniu wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
stwarzających zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej 
innych osób

Ustawa reguluje postępowanie wobec 
osób stwarzających zagrożenie, które 
spełniają łącznie następujące przesłanki:
■ odbywają prawomocnie orzeczoną 

karę pozbawienia wolności lub karę 
25 lat pozbawienia wolności, wyko-
nywaną w systemie terapeutycznym,

■ w trakcie postępowania wykonawcze-
go występowały u nich zaburzenia psy-
chiczne w postaci upośledzenia umy-
słowego, zaburzenia osobowości lub 
zaburzenia preferencji seksualnych,

■ stwierdzone u nich zaburzenia psy-
chiczne mają taki charakter lub takie 
nasilenie, że zachodzi co najmniej wy-
sokie prawdopodobieństwo popełnie-
nia czynu zabronionego z użyciem 
przemocy lub groźbą jej użycia prze-
ciwko życiu, zdrowiu lub wolności sek-
sualnej, zagrożonego karą pozbawie-
nia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej 10 lat.
Na mocy art. 14 ustawy ustalono, że 

sąd dokonując oceny, czy jest konieczne 
zastosowanie wobec osoby stwarzającej 
zagrożenie nadzoru prewencyjnego 
albo umieszczenie jej w ośrodku, bierze 
pod uwagę całokształt okoliczności 
ustalonych w sprawie, a w szczególno-
ści uzyskane opinie biegłych, a także 
wyniki prowadzonego dotychczas po-
stępowania terapeutycznego oraz moż-
liwość efektywnego poddania się przez 
tę osobę postępowaniu terapeutyczne-
mu na wolności. Sąd orzeka o umiesz-
czeniu w ośrodku osoby stwarzającej za-
grożenie, jeżeli charakter stwierdzonych 

zaburzeń psychicznych lub ich nasilenie 
wskazują, że jest to niezbędne ze wzglę-
du na bardzo wysokie prawdopodobień-
stwo popełnienia czynu zabronionego 
z użyciem przemocy lub groźbą jej uży-
cia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolno-
ści seksualnej, zagrożonego karą pozba-
wienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej 10 lat. Nadzór pre-
wencyjny i umieszczenie w ośrodku 
orzeka się bez określenia terminu.
Dz.U. z 2014 r. poz. 24

PODATKI
Ustawa z 22 listopada 2013 r. 
zmieniająca ustawę o zmianie 
ustawy o podatku od spadków 
i darowizn oraz ustawy o podatku 
od czynności cywilnoprawnych

Na mocy nowelizacji ustalono, że oso-
bie zaliczanej do III grupy podatkowej, 
która do 31 grudnia 2006 r. zawarła przed 
organem gminy umowę o sprawowanie 
opieki nad wymagającym takiej opieki 
spadkodawcą, przysługuje prawo do ulgi 
określonej w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
w brzmieniu i na zasadach obowiązują-
cych przed 1 stycznia 2007 r., jeżeli po 
31 grudnia 2006 r. nabyła w drodze spad-
ku po tym spadkodawcy budynek miesz-
kalny lub jego część, lokal mieszkalny, 
stanowiący odrębną nieruchomość, spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego, wynikające z przydziału 
spółdzielni mieszkaniowej: prawo do 
domu jednorodzinnego lub prawo do lo-
kalu w małym domu mieszkalnym. Ter-
min do wniesienia żądania wznowienia 
postępowania w sprawach, w których 
przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy wydano decyzję ostateczną usta-
lającą zobowiązanie podatkowe z tytułu 
nabycia po 31 grudnia 2006 r. w drodze 
spadku przez osobę, budynku mieszkal-
nego lub jego części, lokalu mieszkalne-
go, stanowiącego odrębną nierucho-
mość, spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego, wynika-
jącego z przydziału spółdzielni mieszka-
niowej: prawa do domu jednorodzinnego 
lub prawa do lokalu w małym domu 
mieszkalnym, upływa 31 grudnia 2014 r.
Dz.U. z 2014 r. poz. 19

Adam Malinowski 
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STAN PRAWNY NA 4 LUTEGO 2014 R.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
Okres

obowiązywania
Wysokość w złotych Podstawa prawna

2014 r.
1680 – (kwota brutto 100%)
1344 – (w pierwszym roku pracy 
80%)

Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1074

STAWKA AKCYZY NA PAPIEROSY

Stawka akcyzy na papierosy wynosi 206,76 zł za każde 1000 sztuk 
i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej.
Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na potrzeby usta-
lenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy na rok 2014 wynosi 
592,49 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów.

Podstawa prawna:

 ■ ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 108, poz. 626 z późn. zm.),

 ■ obwieszczenie Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r. w sprawie 
średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2014 
(M.P. poz. 962).

LIMIT ODLICZENIA VAT OD SAMOCHODÓW W 2014 R.

Ograniczenie w odliczeniu VAT
Limit odliczenia 

podatku naliczonego*

Nabycie samochodów osobo-
wych oraz innych niż samochody 
osobowe pojazdów samocho-
dowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej nieprzekraczającej 
3,5 tony

60% podatku:
1) wykazanego na fakturze,
2) należnego z tytułu wewnątrz-
wspólnotowego nabycia towarów,
3) należnego od dostawy towa-
rów, dla której podatnikiem jest 
nabywca
– nie więcej niż 6000 zł

Import samochodów osobowych 
oraz innych niż samochody oso-
bowe pojazdów samochodowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony

60% kwoty wynikającej z doku-
mentu celnego
– nie więcej niż 6000 zł

Najem, dzierżawa, leasing lub 
inna umowa o podobnym charak-
terze samochodów osobowych 
oraz innych niż samochody oso-
bowe pojazdów samochodowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony

60% podatku naliczonego od 
czynszu (raty) lub innych płatności 
wynikających z zawartej umowy, 
udokumentowanych fakturą.
Suma kwot w okresie użytkowania 
samochodów i pojazdów, doty-
cząca jednego samochodu lub 
pojazdu, nie może przekroczyć 
kwoty 6000 zł.

*  Ograniczenia odliczenia nie dotyczą pojazdów samochodowych 
o określonej konstrukcji technicznej (patrz art. 86a ust.2 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

 ■ ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

ODSETKI USTAWOWE

Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

Od 15 grudnia 2008 r. 13% Dz.U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434

Podstawa prawna: 

 ■ ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 
z późn. zm.).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest 
ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy 
i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Składki 
należne za 

okres

Podstawa 
wymiaru składek 
na ubezpieczenia 

społeczne

Składka na ubezpieczenia społeczne

Emerytalne 
19,52%

Rentowe 
8%

Chorobowe 
2,45%

Od 
1.01.2014 r.

2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżni-
cowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od 
poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 
1.04.2012 r. od 0,67% do 3,86%.

Podstawa prawna:

 ■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), 

 ■ ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322 z późn. zm.).

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK 2013 I 2014 
Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe 
grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuują-
cych działalność:
■  banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,
■  spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
■  jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami 

wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
■  jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjo-

nowaniu funduszy emerytalnych,
■  spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy 

w organizacji,
■  pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za 

który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa 
z następujących warunków:
–  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 

co najmniej 50 osób,
–  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równo-

wartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
–  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji fi-

nansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie pol-
skiej co najmniej 5 000 000 euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim 
kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.
Za 2013 r. 
Przyjmując jako dzień bilansowy 31 grudnia, w sprawozdaniach za 2013 r. 
kwoty wyrażone w euro wynoszą:
2 500 000 euro – 10 220 500 zł,
5 000 000 euro – 20 441 000 zł.
Za 2014 r.
Przyjmując jako dzień bilansowy 31 grudnia, w sprawozdaniach za 
2014 r. kwoty wyrażone w euro wynoszą:
2 500 000 euro – 10 368 000 zł,
5 000 000 euro – 20 736 000 zł.

Podstawa prawna: 

 ■ ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r.  
poz. 330 z późn. zm.).
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WYBRANE ZWOLNIENIA OD PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2014 R. 

Rodzaj świadczeń Limit

Wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach 
promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, urządzanych i prowadzonych przez 
uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

jednorazowa wartość wygranych nie prze-
kracza 2280 zł

Zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należą-
cym do tej organizacji

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 638 zł

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związa-
ne z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich

do wysokości nieprzekraczającej miesięcz-
nie kwoty 2280 zł

Przychody z zamiany rzeczy lub praw jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają 
kwoty 2280 zł

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakła-
dem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od 
związków zawodowych

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł

Stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów 
przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicz-
nej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) 
dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 3800 zł

Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której 
mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzy-
manych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (rzeczowymi świad-
czeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi)

łącznie do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 380 zł

Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki 
masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dzienni-
karstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową (zwolnienie od podatku nagród 
związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowa-
dzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności)

jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych 
lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł

Wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą. Zwol-
nienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczenio-
dawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym

jednorazowa wartość świadczeń nie przekra-
cza kwoty 200 zł

Równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura 
Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej

do wysokości nieprzekraczającej kwoty 
2280 zł

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży niefinansowane z funduszu socjalnego lub z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 760 zł

Wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni w związku ze skierowaniem przez uczel-
nię na studenckie praktyki zawodowe

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł

Świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracow-
ników oraz zmarłych emerytów lub rencistów

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł

Alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które 
zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną

bez limitu

na rzecz innych osób niż wymienione powyżej, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub 
ugody sądowej

do wysokości nieprzekraczającej miesięcz-
nie 700 zł

Podstawa prawna: 

 ■ ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski



Grupa INFOR PL

Prezes Zarządu 

Ryszard Pieńkowski

INFOR PL Spółka Akcyjna

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72

www.infor.pl

Dyrektor Pionu Wydawniczego

Marzena Nikiel

marzena.nikiel@infor.pl

z-ca Dyrektora Pionu Wydawniczego

Agata Eichler

agata.eichler@infor.pl

Redaktor naczelny

Adam Malinowski

adam.malinowski@infor.pl

Zespół redakcyjny

Aneta Odziemczyk – sekretarz redakcji

Małgorzata Nowakowska – redaktor

Jarosław Miller – redaktor graficzny

Tomasz Babik – redaktor graficzny

Ad res re dak cji:

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72

tel.: 22 531 41 94, faks: 22 530 41 65

www.pgp.infor.pl

Biu ro Re kla my: 

tel.: 22 530 44 44

e-mail: reklama.dgp@infor.pl

Zamówienia na prenumeratę:

Biuro Obsługi Klienta

 03-308 Warszawa, 

ul. Batalionu Platerówek 3 

tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, 

e-mail: bok@infor.pl

strona: www.sklep.infor.pl

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na prze pi sa mi 

pra wa autor skie go. Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub powie la nie in ną 

me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści 

lub części jest za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: VIVA, Pruszków, ul. Groblowa 5

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT,

NIP 1180093066

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji tek stów 

oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a nie za twier dzo nych 

do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra ca my. Nie po no si-

my od po wie dzial no ści za treść re klam za miesz czo nych na ła mach. 

Nakład  2205  egz.

W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Dojazd pracowników tymczasowych jako koszt
• Urlop niepełnoetatowca
• Zakaz konkurencji

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę Poradnik Gazety Prawnej:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 745 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃
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INFORFK Platforma Nowoczesnych Księgowych – www.inforfk.pl
zawiera porady codziennie aktualizowane, a także bazę artykułów, przepisów prawnych, 
orzeczeń i interpretacji. Platforma została stworzona we współpracy z księgowymi. Klienci 
cenią ją przede wszystkim za aktualność, inteligentną i bardzo precyzyjną wyszukiwarkę, 
narzędziowość i wyjątkową przejrzystość podanych informacji.

Wideoszkolenia
które omawiają aktualne tematy 
 
 
Audio-komentarze 
ekspertów do zmian prawa

Komplet 4 specjalistycznych biuletynów
w wersji PDF 

 
Ponad 20 fachowych 
e-poradników w roku

Platforma to więcej niż serwis, to także: 

Informacje i zamówienia:  

Biuro Obsługi Klienta – 801 626 666, 22 212 07 30;  

e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

Serwis tematyczny 

VAT2014 
na INFORFK!

www.inforfk.pl/vat2014



Wszystko o zmianach w VAT, PIT, CIT  
i Ordynacji podatkowej w 2014 roku

UWAGA! Zmieniły się:
   zasady fakturowania

   moment powstania obowiązku podatkowego w VAT 

   zasady prowadzenia rachunkowości małych 
podmiotów

   procedury wydawania podatkowych interpretacji 
indywidualnych i powoływania pełnomocników 
podatkowych

Aby wiedzieć wszystko o zmianach 
– zamów prenumeratę MONITORA księgowego  
na rok 2014, w skład której wchodzą:  
24 numery MONITORA księgowego (papier);  
książka „Przewodnik po zmianach przepisów 2013/2014”; 
10 książek zawierających ujednolicone akty prawne;  
12 dodatków z kompletem wskaźników i stawek;  
4 dodatki tematyczne; 4 dodatki zawierające przegląd 
interpretacji i wyroków sądów administracyjnych;  
płyta z CD ze zbiorem aktów prawnych.

10 książek zawierających 
ujednolicone akty prawne

Książka „Przewodnik po zmianach 
przepisów 2013/2014”

12 dodatków z kompletem  
niezbędnych wskaźników i stawek

4 kompleksowe opracowania 
wybranego tematu

4 dodatki zawierające przegląd interpretacji 
i wyroków sądów administracyjnych 

ki zawierające przegląd inte płyta CD: 
Zbiór aktów prawnych

dwutygodnik, papier - 24 numery

12 dodatków z kompletem
niezbędnych wskaźników i stawek

4 kompleksowe opracowania
wybranego tematu

12 d d kó k l

yg p p y

W ramach prenumeraty otrzymasz

książki, dodatki w wersji papierowej,  

płytę CD

ZA DARMO

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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