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• wzory dokumentów
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  Co miesiąc w formie książkowej wyczerpujące 
opracowanie jednego z tematów kadrowych 

Nowe dodatki – raz w miesiącu!
  „ Prawo w jednostkach budżetowych” – wyjaśniamy 

aktualne problemy kadrowych z jednostek 
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  „Płace i rozliczenia” – poświęcony tematyce 
naliczania wynagrodzeń

  „Kompendium Kadrowe – procedury” – krok po 
kroku wskazujemy właściwy sposób postępowania 
pracodawcy w sprawach pracowniczych

  4 razy w roku płyta CD z obszernym zbiorem artykułów, 
druków i formularzy dotyczących jednego z zagadnień 
prawnopracowniczych

  cały rok dostęp do wydania internetowego czasopisma 
gratis www.spp.infor.pl 
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WSTĘP

Sądy.pracy. i.ubezpieczeń.społecznych.stanowią.odrębne. jed-
nostki.organizacyjne.sądów.rejonowych,.okręgowych.lub.apela-
cyjnych ..Działają.one.w.ramach.sądownictwa.powszechnego.jako.
wydziały.w.poszczególnych.sądach ..

Przepisy. Kodeksu. postępowania. cywilnego. wyodrębniają.
sprawy.z.zakresu.prawa.pracy ..Są.to.sprawy.o:.
n. .roszczenia.ze.stosunku.pracy,.
n. .roszczenia.związane.ze.stosunkiem.pracy.(np ..o.świadczenia.

socjalne),.
n. .ustalenie.istnienia.stosunku.pracy,.jeżeli.łączący.strony.stosu-

nek.prawny,.wbrew.zawartej.między.nimi.umowie,.ma.cechy.
stosunku.pracy,.

n. .roszczenia.z. innych.stosunków.prawnych,.do.których.z.mocy.
odrębnych.przepisów.stosuje.się.przepisy.prawa.pracy,.

n. .odszkodowania. dochodzone. od. zakładu. pracy. na. podstawie.
przepisów. o. świadczeniach. z. tytułu. wypadków. przy. pracy.
i.chorób.zawodowych ..
Na.mocy.przepisów.szczególnych.sprawami.z.zakresu.prawa.

pracy.będą.również.spory.dotyczące.odmowy.wypłaty.świad-
czenia.pracowniczego.ze.środków.Funduszu.Gwarantowanych.
Świadczeń. Pracowniczych. i. sprawy. z. powództwa. związku.
zawodowego.przeciwko.pracodawcy.o.przekazanie.środków.na.
zakładowy. fundusz. świadczeń. socjalnych. lub. zwrot. fundu-
szowi. środków. wydatkowanych. niezgodnie. z. przepisami.
ustawy ..

Nie.wszystkie.spory.pracownicze.podlegają.rozpoznaniu.przez.
sądy.pracy ..

Nie podlegają w ogóle właściwości sądów pracy (ani rejono-
wych, ani okręgowych) spory dotyczące.(art ..262.§.2.Kodeksu.
pracy,.dalej.k .p .):.
n. .ustanawiania.nowych.warunków.pracy.i.płacy.(chodzi.o.sytu-

acje,. w. których. strony. stosunku. pracy. prowadzą. rokowania.
dotyczące.np ..nowych.warunków.płacowych.określonych.mię-
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dzy.dolną.i.górną.granicą.stawek.przewidzianych.w.przepisach.
płacowych.obowiązujących.u.danego.pracodawcy),.

n. .stosowania.norm.pracy,.
n. .pomieszczeń.w.hotelach.pracowniczych ..

Sprawy.te.rozpoznawane.są.przez.wydziały.cywilne.sądów ..

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Właściwość.miejscowa.określa.terytorialny.zakres.kompetencji.
sądów ..Przepisy.Kodeksu.postępowania.cywilnego.w.szczególny.
sposób.określają.właściwość.miejscową.sądów.pracy ..Jest.to.tzw ..
właściwość. przemienna .. Istota. właściwości. miejscowej. prze-
miennej.polega.na.możliwości.wyboru.sądu.przez.stronę.powo-
dową .. Z. uprawnienia. tego. może. skorzystać. zarówno. będący.
powodem.pracownik.(były.pracownik),.jak.i.pracodawca.docho-
dzący. przeciwko. pracownikowi. roszczeń. ze. stosunku. pracy.
(uchwała.SN.z.10.maja.1982.r .,.II.PZP.12/82,.OSNCP.1982/11–.
–12/159) ..

Pozew.w.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.może.zostać.–.sto-
sownie. do. wyboru. dokonanego. przez. powoda. –. wniesiony. do.
sądu:.
n. .właściwości.ogólnej.pozwanego,.
n. .w.którego.okręgu.praca.jest,.była.lub.miała.być.wykonywana,.
n. .w.którego.okręgu.znajduje.się.zakład.pracy ..

Sąd właściwości ogólnej
Jest.to.sąd,.w.którym.pozwany.ma.miejsce.zamieszkania.(gdy.

pozwanym. jest. osoba. fizyczna). lub. siedzibę. (jeśli. pozwanym.
jest.osoba.prawna.albo.jednostka.organizacyjna.niemająca.oso-
bowości.prawnej.–.np ..urząd.miasta.będący.dla.danego.pracow-
nika.pracodawcą) ..Miejscem.zamieszkania.osoby.fizycznej.jest.
miejscowość,. w. której. osoba. ta. przebywa. z. zamiarem. stałego.
pobytu ..Nie.chodzi.przy.tym.o.samo.zameldowanie,.ale.o.zamiar.
stworzenia. sobie. w. danej. miejscowości. centrum. spraw. życio-
wych ..
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Miejsca świadczenia pracy
Przez.miejsce.pracy.pracownika.rozumie.się.bądź.stały.punkt.

w. znaczeniu. geograficznym,. bądź. pewien. oznaczony. obszar,.
strefę. określoną. granicami. jednostki. administracyjnej. podziału.
kraju. lub. w. inny. dostatecznie. wyraźny. sposób,. w. którym. ma.
nastąpić.dopełnienie.świadczenia.pracy ..

Miejsce.pracy.nie.musi.być.wyposażone.w.zaplecze.socjalne,.
kadrowe.i.techniczne.(wyrok.SN.z.1.kwietnia.1985.r .,.I.PR.19/85,.
OSP.1986/46) ..

Miejsce.świadczenia.pracy.powinno.zostać.określone.w.umo-
wie.o.pracę ..Może.się. jednak.zdarzyć,.że.pracownik.świadczył.
pracę.nie.tylko.w.miejscowości.oznaczonej.w.umowie,.ale.także.
w. innej. (innych). miejscowości .. Miejsce. pracy. może. być. okre-
ślone. jako. stałe. bądź. zmienne,. co. wynika. z. charakteru. danej.
pracy ..W.takiej.sytuacji.istnieje.możliwość.wniesienia.pozwu.do.
każdego.sądu,.w.którego.okręgu.praca.była.(jest.lub.miała.być).
wykonywana,. choćby. krótkotrwale. (przejściowo) .. Nie. chodzi.
tutaj.o.miejsce.stałe.pracy,.ale.o.jakiekolwiek.miejsce,.w.którym.
praca.jest,.była.lub.też.miała.być.przez.pracownika.wykonywana ..

Sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy
W.odniesieniu.do.właściwości.sądu,.w.którego.okręgu.znajduje.

się.zakład.pracy,.należy.odróżnić.pojęcie.miejsca.pracy.od. sie-
dziby. zakładu. pracy .. W. orzecznictwie. przyjęto,. że. dokonane.
zmiany. legislacyjne. w. Kodeksie. pracy. i. zastąpienie. pojęcia.
zakładu.pracy.definicją.pracodawcy.muszą.wpływać.na.interpre-
tację.pojęcia.zakład.pracy ..Gdyby.podzielić.pogląd,.że.zakładem.
pracy.jest.miejsce.zatrudnienia.(wykonywania.pracy),.to.w.osta-
teczności. prowadziłoby. to. do. ograniczenia. możliwości. wyboru.
sądu.do.właściwości.ogólnej.i.miejsca.wykonywania.pracy ..Takie.
założenie.nie.mogło.być. jednak.zamiarem.ustawodawcy,. skoro,.
dokonując. zmian. w. Kodeksie. pracy,. nie. objął. tymi. zmianami.
również. przepisów. Kodeksu. postępowania. cywilnego. (postano-
wienie.SA.w.Katowicach.z.9.października.1996.r .,.III.APz.13/96,.
OSA.1998/10/38) ..
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Omawiana.przesłanka.dotyczy.każdej.wewnętrznie.wydzielo-
nej.jednostki.organizacyjnej.pracodawcy.w.rozumieniu.art ..3.k .p .,.
np ..filii,.oddziałów,.wydziałów.itp ..(postanowienie.SN.z.21.kwiet-.
nia.1970.r .,.I.PZ.17/70,.OSNC.1970/11/213) ..

Istotne.jest,.aby.na.przesłankę.wyboru.sądu.miejscowo.właści-
wego. (jeśli. nie. jest. to. sąd. właściwości. ogólnej. pozwanego).
powód.powołał.się.już.w.pozwie ..Jeśli.powód.tego.nie.zrobi,.sąd.
pracy.może.stwierdzić.swoją.niewłaściwość.i.wydać.postanowie-
nie. o. przekazaniu. sprawy. do. sądu. właściwości. ogólnej. pozwa-
nego ..

PRzykŁAd
Pracodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ma zamiar wnieść 
przeciwko pracownikowi pozew o zwrot nienależnie wypłaconego wynagro-
dzenia w kwocie 15 000 zł. Pracodawca ma siedzibę w Warszawie. Tam też 
pracownik świadczył pracę, ale jego miejsce zamieszkania jest w Krakowie. 
Sądem właściwym miejscowo do rozpoznania takiej sprawy może być Sąd 
Rejonowy – Sąd Pracy w Krakowie (sąd właściwości ogólnej pozwanego 
pracownika) lub Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w Warszawie (sąd, w którego 
okręgu praca była wykonywana). Pracodawca ma zatem prawo wyboru 
sądu. Jeśli jednak wybierze sąd w Warszawie, powinien wskazać w pozwie 
przesłankę wyboru tego właśnie sądu, tj. podać, że Warszawa była miejscem 
pracy pracownika (np. dołączając do pozwu kserokopię umowy o pracę tego 
pracownika). 

Sąd.właściwy.na.zgodny.wniosek.stron.może. też.przekazać.
sprawę.do.rozpoznania.innemu.sądowi.równorzędnemu,.rozpo-
znającemu.sprawy.z.zakresu.prawa.pracy,.jeżeli.przemawiają.za.
tym.względy.celowości. (np ..większość.świadków.zamieszkuje.
w. miejscowości. położonej. w. znacznej. odległości. od. siedziby.
danego. sądu) .. Sąd. na. tej. podstawie. może. przekazać. sprawę.
tylko.na.wniosek.obu.stron.(nigdy.z.urzędu). i. tylko.wówczas,.
gdy.jest.to.celowe.przede.wszystkim.ze.względu.na.przyspiesze-
nie. lub. ułatwienie. prowadzenia. dalszego. postępowania. sądo-
wego ..
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WŁAŚCIWOŚĆ RzECzOWA

Właściwość.rzeczowa.decyduje.o.tym,.do.którego.sądu.(rejo-
nowego. czy. okręgowego),. jako. sądu. I. instancji,. należy. wnieść.
pozew ..Zasadą. jest.właściwość. rzeczowa. sądu. rejonowego ..Sąd.
okręgowy.właściwy.jest.do.rozpoznania.spraw.w.I.instancji.jedy-
nie.wówczas,.gdy.przepis.szczególny.tak.stanowi ..

Takim.przepisem.jest.art ..17.Kodeksu.postępowania.cywilnego.
(dalej. k .p .c .),. z. którego. wynika,. że. sąd. okręgowy. rozpoznaje.
w.I.instancji.m .in ..sprawy.o:.
n. .prawa. niemajątkowe. i. łącznie. z. nimi. dochodzone. roszczenia.

majątkowe,. np .. sprawy. o. naruszenie. dóbr. osobistych. praco-
dawcy.lub.pracownika,.

n. .ochronę.praw.autorskich. i.pokrewnych,. jak. również.dotyczą-
cych. wynalazków,. wzorów. użytkowych,. wzorów. przemysło-
wych,. znaków. towarowych,. oznaczeń. geograficznych. i. topo-
grafii. układów. scalonych. oraz. o. ochronę. innych. praw. na.
dobrach.niematerialnych,.

n. .roszczenia.wynikające.z.prawa.prasowego,.
n. .prawa.majątkowe,.w.których.wartość.przedmiotu.sporu.prze-

wyższa.75.000.zł,.
n. .uchylenie,.stwierdzenie.nieważności.albo.o.ustalenie.nieistnie-

nia.uchwał.organów.osób.prawnych.lub.jednostek.organizacyj-
nych. niebędących. osobami. prawnymi,. którym. ustawa. przy-
znaje.zdolność.prawną,.

n. .wydanie. orzeczenia. zastępującego. uchwałę. o. podziale. spół-
dzielni,

n. .zapobieganie.i.zwalczanie.nieuczciwej.konkurencji,
n. .odszkodowanie. z. tytułu. szkody. wyrządzonej. przez. wydanie.

prawomocnego.orzeczenia.niezgodnego.z.prawem ..
Właściwość. sądów. rejonowych. określona. jest. obecnie. bez.

względu.na.wartość.przedmiotu.sporu.(art ..461.§.11.k .p .c .) ..
Sąd.rejonowy.jest.zatem.właściwy.do.rozpoznania.spraw:.

n. .o.ustalenie.istnienia.stosunku.pracy,.
n. .o.uznanie.bezskuteczności.wypowiedzenia.stosunku.pracy,
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n. .o.przywrócenie.do.pracy.i.przywrócenie.poprzednich.warun-
ków.pracy.lub.płacy.oraz.łącznie.z.nimi.dochodzone.roszcze-
nia. i. o. odszkodowanie. w. przypadku. nieuzasadnionego. lub.
naruszającego.przepisy.wypowiedzenia.oraz.rozwiązania.sto-
sunku.pracy,.

n. .dotyczących.kar.porządkowych.(np ..o.uchylenie.kary.porząd-
kowej),.

n. .dotyczących. świadectwa. pracy. oraz. roszczeń. z. tym. związa-
nych. (np .. o.wydanie. świadectwa.pracy,. o. jego. sprostowanie,.
o.odszkodowanie.za.niewydanie.świadectwa.pracy) ..
.

zasadą jest, że gdy powód złoży pozew do niewła-
ściwego rzeczowo lub miejscowo sądu, wówczas 
sprawa – na mocy postanowienia sądu – zostanie 
przekazana do sądu właściwego. 

PRzykŁAd
Pracodawca domaga się od pracownika odszkodowania w wysokości  
76 000 zł za szkodę w mieniu powierzonym pracownikowi z obowiązkiem 
wyliczenia się. Łączna kwota odszkodowania (stanowiąca w tej sprawie 
wartość przedmiotu sporu) przekracza kwotę 75 000 zł, a zatem praco-
dawca powinien złożyć pozew o takie odszkodowanie w sądzie okręgowym 
I wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych. 

PRzykŁAd
Pracownik rozwiązał umowę o prace na czas nieokreślony w trybie natych-
miastowym na podstawie art. 55 § 11 k.p. Pracodawca uznał, że jest to nie-
uzasadnione rozwiązanie umowy, gdyż w żaden sposób (a zwłaszcza w spo-
sób ciężki) nie naruszył podstawowych obowiązków wobec pracownika. 
Wobec powyższego pracodawca ma zamiar wnieść pozew o zasądzenie od 
pracownika odszkodowania (na podstawie art. 612 § 1 k.p.). Dochodzona 
kwota będzie stanowić równowartość 3 miesięcznych pensji i – ze względu 
na wysokie zarobki pracownika – przekroczy kwotę 75 000 zł. Mimo żądania 
tak wysokiej kwoty właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy. 
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Jest to bowiem sprawa o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub 
naruszającego przepisy rozwiązania stosunku pracy. 

PRzykŁAd
Spółka z o.o. mająca siedzibę w Krakowie ma zamiar wnieść pozew przeciwko 
pracownikowi o odszkodowanie w wysokości 80 000 zł z tytułu zagarnięcia 
powierzonego mienia (pracownik zatrudniony w kasie zagarnął gotówkę w takiej 
kwocie). Miejscem zamieszkania pracownika jest Legnica. Praca świadczona 
była przez tego pracownika we Wrocławiu, gdzie mieści się przedstawicielstwo 
spółki. Właściwy rzeczowo będzie sąd okręgowy. Pracodawca ma natomiast – 
w ramach właściwości miejscowej – możliwość wyboru sądu właściwości ogól-
nej pozwanego pracownika (Sąd Okręgowy w Legnicy) albo sądu, w którego 
okręgu pozwany świadczył pracę (Sąd Okręgowy we Wrocławiu). 

Tabela nr 1 
Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu pracy

Zakres właściwości Przedmiot sprawy (sporu)
1 2 3

Właściwość rze-
czowa  w sprawach 
z zakresu prawa 
pracy

Sąd rejonowy Sąd okręgowy
n  Wszystkie sprawy – 
z wyjątkiem tych, dla których 
zastrzeżona jest właściwość 
sądu okręgowego.
n  Niezależnie od wartości 
przedmiotu sporu, sprawy 
dotyczące:
– ustalenia istnienia stosunku 
pracy,
– uznania bezskuteczności wy-
powiedzenia stosunku pracy,
– przywrócenia do pracy,
– przywrócenia poprzednich 
warunków pracy lub płacy
– łącznie z powyższymi 
dochodzonych roszczeń 
o odszkodowania w przy-
padku nieuzasadnionego 
lub naruszającego przepisy 
wypowiedzenia oraz rozwią-
zania stosunku pracy,

n  Prawa niemajątkowe 
i łącznie z nimi dochodzone 
roszczenia majątkowe.
n  Ochrona praw autorskich 
i pokrewnych.
n  Ochrona wynalazków, 
wzorów użytkowych, wzo-
rów przemysłowych, znaków 
towarowych, oznaczeń 
geograficznych i topografii 
układów scalonych.
n  Ochrona innych praw na 
dobrach niematerialnych.
n  Roszczenia wynikające 
z prawa prasowego,
n  Uchylenie, stwierdzenie 
nieważności albo o ustalenie 
nieistnienia uchwał organów 
osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych niebędących 
osobami prawnymi, którym usta-
wa przyznaje zdolność prawną.
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1 2 3
– kar porządkowych,
– świadectwa pracy oraz 
roszczeń z nim związanych.

n  Zapobieganie i zwalczanie 
nieuczciwej konkurencji.
n  Wszelkie pozostałe 
prawa majątkowe, w któ-
rych wartość przedmiotu 
sporu przewyższa 75 000 zł 
– z wyjątkiem tych, dla 
których przewidziana jest 
właściwość wyłączna sądu 
rejonowego.
n  Wydanie orzeczenia 
zastępującego uchwałę  
o podziale spółdzielni.
n  Odszkodowanie z tytułu 
szkody wyrządzonej przez 
wydanie prawomocnego 
orzeczenia niezgodnego  
z prawem.

Właściwość miej-
scowa w sprawach 
z zakresu prawa 
pracy

n  Sąd właściwości 
ogólnej pozwanego – sąd, 
w którego okręgu pozwany 
ma siedzibę (w przypadku 
strony pozwanej będącej 
osobą prawną lub innym 
podmiotem) albo miejsce 
zamieszkania (w przypadku 
osoby fizycznej).
n  Sąd, w którego okręgu 
praca jest, była lub miała być 
wykonywana.
n  Sąd, w którego okręgu 
znajduje się zakład pracy.

Tak jak w przypadku sądu 
rejonowego.

PEŁNOMOCNIk W PROCESIE

.W.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.strony.(także.pracodawca).
–. na. ogólnych. zasadach. wynikających. z. przepisów. procedury.
cywilnej. –. mogą. korzystać. z. pełnomocników .. W. postępowaniu.
przed. sądem. pracy. co. do. zasady. nie. ma. przymusu. korzystania.
z.pomocy.profesjonalnego.pełnomocnika.–.adwokata. lub. radcy.
prawnego.(w.sprawach.własności.przemysłowej.także.rzecznika.
patentowego) .. Jedyny. wyjątek. dotyczy. postępowania. przed.
Sądem.Najwyższym ..
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Kto może być pełnomocnikiem
Pełnomocnikiem.może.być.wyłącznie.podmiot.określony.prze-

pisami. prawa .. Może. nim. być. przede. wszystkim. adwokat. lub.
radca.prawny,.a.w.sprawach.własności.przemysłowej.także.rzecz-
nik.patentowy.(jako.tzw ..pełnomocnik.profesjonalny) ..

Pełnomocnikiem.może.także.być.osoba.niekoniecznie.będąca.
zawodowym.prawnikiem ..Przed.sądem.stronę.może.reprezento-
wać.także:.
n. .osoba.sprawująca.zarząd.majątkiem.lub.interesami.strony,.
n. .osoba.pozostająca.ze.stroną.w.stałym.stosunku.zlecenia,.jeżeli.

przedmiot.sprawy.wchodzi.w.zakres.tego.zlecenia,.
n. .współuczestnik.sporu,.
n. .członkowie. rodziny. –. rodzice,. małżonek,. rodzeństwo. lub.

zstępni.strony.(np ..pełnoletnie.dzieci).oraz.osoby.pozostające.
ze.stroną.w.stosunku.przysposobienia.(art ..87.§.1.k .p .c .) ..

PRzykŁAd
Pracownik wniósł do sądu pracy pozew o zapłatę wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe przeciwko pracodawcy będącemu osobą fizyczną. Syn praco-
dawcy jest studentem piątego roku prawa. Ponieważ jest on zstępnym strony 
(pozwanego pracodawcy), należy do kręgu podmiotów mogących pełnić 
funkcje pełnomocnika pracodawcy w postępowaniu przed sądem pracy. 

W.wyroku.z.18.sierpnia.2009.r ..(I.PK.51/09).Sąd.Najwyższy.
wskazał,.że.wykładnia.językowa.art ..87.§.1.k .p .c ..we.fragmencie,.
w.którym.przyznaje.on.status.pełnomocnika.osobie.sprawującej.
zarząd.majątkiem.lub.interesami.strony.oraz.osobie.pozostającej.
ze. stroną. w. stałym. stosunku. zlecenia,. jeżeli. przedmiot. sprawy.
wchodzi. w. zakres. tego. zlecenia,. prowadzi. do. jednoznacznego.
wniosku,. że. stały. stosunek. zlecenia. nie. może. być. utożsamiany.
z.zarządem.majątkiem.lub.interesami ..Dlatego.wystarczające.jest.
spełnienie. jednej.z.dwóch.alternatywnych.przesłanek,.aby.dany.
podmiot. mógł. być. pełnomocnikiem. procesowym. strony .. Nie.
może.stanowić.podstawy.pełnomocnictwa.procesowego.udzielo-
nego. zleceniobiorcy. przez. zleceniodawcę. umowa. stałego. sto-
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sunku. zlecenia,. obejmująca. jedynie. reprezentowanie. interesów.
majątkowych.przed.sądami. i.organami.administracji. lub.prowa-
dzenie.w.sądzie.rejonowym.konkretnej.sprawy.sądowej ..

Jak udziela pełnomocnictwa osoba prawna
Nie.stwarza.zazwyczaj.problemów.kwestia.prawidłowości.peł-

nomocnictwa.procesowego.udzielonego.przez.pracodawcę.będą-
cego.osobą.fizyczną ..Takie.problemy.mogą.się.natomiast.pojawić.
w. sytuacjach,. w. których. pełnomocnicy. reprezentują. w. sądzie.
pracy. osoby. prawne. będące. pracodawcami .. Najczęściej. są. to.
spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.lub.akcyjne.albo.spół-
dzielnie ..

Z.punktu.widzenia.prawidłowego.umocowania.pełnomocnika.
reprezentującego.taki.podmiot.trzeba.wskazać,.że.osoby.prawne.
mające.zdolność.sądową.dokonują.czynności.procesowych.przez.
organy.uprawnione.do.działania.w.ich.imieniu ..

Organ.działający.w.imieniu.osoby.prawnej.ma.obowiązek.wyka-
zać. swoje. umocowanie. dokumentem. przy. pierwszej. czynności.
procesowej.(art ..67.i.68.k .p .c .).Wynika.z.tego,.że.wykazanie.prawi-
dłowego.umocowania.w.przypadku. reprezentowania.przez.profe-
sjonalnego. pełnomocnika. strony. (pracodawcy). będącej. osobą.
prawną.wymaga.złożenia.pełnomocnictwa.udzielonego.temu.peł-
nomocnikowi.przez.osoby.działające.w.imieniu.osoby.prawnej.oraz.
dokumentu.świadczącego,.że.osoby.te.umocowane.są.do.działania.
jako.organ.osoby.prawnej.(uchwała.SN.z.30.marca.2006.r .,.III.CZP.
14/06,.OSNC.10/2006/165;.postanowienie.SN.z.9.marca.2006.r .,.
I. CZ. 8/06,. OSP. 2006/12/141;. postanowienie. Sądu. Apelacyjnego.
w.Warszawie.z.27.października.2005.r .,.VI.ACa.319/05;.uchwała.
SN.z.19.maja.2004.r .,.III.CZP.21/04,.OSNC.7–8/2005/118) ..

Najczęściej dokumentem świadczącym o tym, że osoba 
(osoby), która podpisała pełnomocnictwo, jest uprawniona do 
reprezentowania osoby prawnej, jest odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego..W.praktyce.zdarzały.się.sytuacje,.w.których.
sądy.pracy.wymagały.takiego.dokumentu.sporządzonego.na.dzień.
udzielenia.pełnomocnictwa.procesowego.przez.pracodawcę ..
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W. tym. zakresie. stanowisko. zajął. Sąd. Najwyższy. w. uchwale.
z. 8. stycznia. 2007. r .. (III. CZP. 92/07,. niepubl .),. uznając,. że. do.
wykazania,. iż. osoby. działające. jako. organ. osoby. prawnej. są.
uprawnione.do.udzielenia.pełnomocnictwa.procesowego,.nie.jest.
konieczne,.aby.aktualny.bądź.zupełny.odpis.z.Krajowego.Rejestru.
Sądowego. był. sporządzony. według. stanu. na. dzień. wystawienia.
dokumentu.pełnomocnictwa.procesowego ..

W przypadku spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i spółki akcyjnej), jeśli zarząd jest wielo-
osobowy, to sposób reprezentowania tych osób prawnych 
określa umowa spółki. 

Jeżeli. zaś. umowa. spółki. nie. zawiera. żadnych. postanowień.
w.tym.przedmiocie,.to.do.składania.oświadczeń.w.imieniu.spółki.
wymagane. jest. współdziałanie. dwóch. członków. zarządu. albo.
jednego. członka. zarządu. łącznie. z. prokurentem. (art .. 205. §. 1..
i.art ..373.§.1.k .s .h .) ..Zasada.ta.ma.także.zastosowanie.do.udzie-
lania.pełnomocnictwa.procesowego ..

W.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.w.przypadku.zarządu.wie-
loosobowego.i.konieczności.łącznej.reprezentacji.osoby.prawnej.
będącej. pracodawcą. możliwie. jest. jednak. skuteczne. udzielenie.
pełnomocnictwa.procesowego.radcy.prawnemu.lub.adwokatowi.
przez. jednego. członka. zarządu .. Za. pracodawcę. będącego. jed-
nostką.organizacyjną.czynności.z.zakresu.prawa.pracy.dokonują.
osoba.lub.organ.zarządzający.tą.jednostką.albo.inna.wyznaczona.
do.tego.osoba.(art ..31.§.1.k .p .) ..A.zatem.w.sprawach.z.zakresu.
prawa.pracy.możliwe.jest.więc.wyznaczenie.osoby.uprawnionej.
do.reprezentacji.pracodawcy.w.sposób.odmienny,.niż.wynika.to.
z. zasad. określających. jego. reprezentację. jako. osoby. prawnej,.
przy. czym. wyznaczenie. to. może. nastąpić. w. różnego. rodzaju.
aktach.wewnętrznych.(np ..w.statucie.lub.regulaminie.pracy) ..

W.orzecznictwie.Sądu.Najwyższego.przyjmuje.się.jednocześnie,.
że. spółka. z. o .o .. może. być. reprezentowana. w. sprawie. z. zakresu.
prawa. pracy. przez. osobę. wyznaczoną. na. podstawie..
art .. 31. k .p .. (uzasadnienie. wyroku. SN. z. 11. grudnia. 2006. r .,. I. PK.
124/06,. M .P .P .. 2007/5/256. oraz. wyroki. SN. z:. 20. maja. 1998. r .,.
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I.PKN.131/98,.OSNAP.1999/12/385;.10.września.1998.r .,. I.PKN.
286/98,.OSNAP.1999/18/585;.5.grudnia.2002.r ..PKN.575/01,.OSNP.
2004/11/190.i.26.lutego.2003.r .,.I.PK.159/02,.OSNP.2004/14/242) ..

PRzykŁAd
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje – wynikająca  
z art. 205 § 1 k.s.h. – zasada reprezentacji łącznej (czynności prawnych 
w imieniu spółki dokonuje dwóch członków jej zarządu). 
Jednocześnie w akcie wewnętrznym (w regulaminie pracy) do dokonywania 
za tego pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wyznaczono jednooso-
bowo prezesa zarządu. W tej sytuacji podpisane wyłącznie przez prezesa 
zarządu spółki pełnomocnictwo dla radcy prawnego lub adwokata do repre-
zentowania spółki w postępowaniu przed sądem w sprawie z zakresu prawa 
pracy stanowi należyte umocowanie takiego pełnomocnika. 

Rodzaje pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo.procesowe.może.być.ogólne,.tj ..do.prowadze-

nia.wszystkich.spraw.sądowych.mocodawcy.(do.zastępowania.we.
wszelkich.procesach.i.we.wszystkich.instancjach,.np ..pracodawca.
może. udzielić. pełnomocnictwa. do. zastępstwa. we. wszystkich.
sprawach.z. zakresu.prawa.pracy. toczących. się. z. jego.udziałem..
–.postanowienie.SN.z.14.czerwca.2002.r .,.I.PZ.51/02) ..

Można. udzielić. też. pełnomocnictwa. szczególnego. do. prowa-
dzenia.konkretnej.sprawy.(np ..z.powództwa.pracownika.A.o.przy-
wrócenie.do.pracy.w.spółce.B).lub.do.poszczególnej.czynności.
procesowej.(np ..wniesienia.zażalenia.lub.apelacji) ..

Zakres i skutki udzielenia pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo. udzielone. osobie. mieszczącej. się. w. kręgu.

osób.ujętych.w.art ..87.§.1.k .p .c ..nadaje.jej.moc.działania.w.imie-
niu. i. z. wiążącym. skutkiem. dla. mocodawcy .. Występowanie.
bowiem. w. sprawie. w. charakterze. pełnomocnika. strony. osoby,.
która. nie. może. być. pełnomocnikiem,. oznacza. brak. należytego.
umocowania,.co.powoduje.poważne.konsekwencje.w.postaci.nie-
ważności.postępowania ..
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Niezwykle. istotną. konsekwencją. udzielenia. pełnomocnictwa.
jest.to,.że.czynności.pełnomocnika.odnoszą.skutek.bezpośrednio.
wobec.mocodawcy ..Taka.jest.zasada ..Mocodawca.stawający.jed-
nocześnie.z.pełnomocnikiem.(np ..w.czasie.rozprawy).może.jed-
nak.niezwłocznie.prostować.lub.odwoływać.oświadczenia.pełno-
mocnika.(art ..93.k .p .c .) ..Chodzi.zarówno.o.oświadczenia.o.cha-
rakterze.faktycznym,.jak.i.prawnym ..

Jak.wskazano.wyżej,.zasadą.jest,.że.wszelkie.czynności.pełno-
mocnika. odnoszą. skutek. bezpośrednio. wobec. strony,. która.
takiego.pełnomocnika.ustanowiła ..Dotyczy.to.nie.tylko.czynności.
korzystnych.dla.strony.przez.pełnomocnika.reprezentowanej,.ale.
także.zaniedbań.pełnomocnika,.w.szczególności.nieterminowego.
dokonywania.czynności.procesowych.(np ..spóźnionego.wniesie-
nia. apelacji,. co. powoduje. jej. odrzucenie. bez. merytorycznego.
badania.zasadności.zawartych.w.niej.zarzutów) ..W.postanowie-
niu.z.15.marca.2000.r ..(II.CKN.554/00,.niepubl .).Sąd.Najwyższy.
wskazał,.że.w.sytuacji.gdy.strona.jest.reprezentowana.przez.peł-
nomocnika,. przy. ustalaniu. jej. winy. w. niezachowaniu. terminu.
należy.brać.pod.uwagę.działania.pełnomocnika.oraz.to,.że.zanie-
dbania. osób,. którymi. on. się. posługuje,. obciążają. jego. samego,.
a.zatem.nie.uwalniają.one.strony.od.winy.w.niezachowaniu.ter-
minu .. Ponadto. zaniedbania. pełnomocnika. procesowego. strony,.
podobnie. jak.nienależyta.obrona.swoich. interesów.przez. stronę.
działającą.osobiście.w.procesie,. nie.mogą.być.uznane. za.przy-
czynę.nieważności.postępowania.(postanowienie.SN.z.24.lutego.
2006.r .,.II.CZ.1/05,.niepubl .) ..

Pełnomocnictwo.procesowe.obejmuje.z.samego.prawa.umoco-
wanie.do.wszystkich.łączących.się.ze.sprawą.czynności.proceso-
wych,. nie. wyłączając. powództwa. wzajemnego,. skargi. o. wzno-
wienie. postępowania. i. postępowania. wywołanego. ich. wniesie-
niem,. jak. również. wniesienie. interwencji. głównej. przeciwko.
mocodawcy ..

Z. mocy. prawa. pełnomocnictwo. procesowe. obejmuje. także.
umocowanie. do. wszelkich. czynności. dotyczących. zabezpiecze-
nia.i.egzekucji.(jednak.bez.prawa.do.wnoszenia.powództw.prze-



12 listopada 2013 roku    www.serwispp.infor.pl18

ciwegzekucyjnych). oraz. udzielenia. dalszego. pełnomocnictwa.
procesowego.adwokatowi.lub.radcy.prawnemu ..

Pełnomocnik.procesowy.z.mocy.prawa.ma.także.uprawnienie.
do.dokonania. tzw ..czynności.dyspozytywnych.w. imieniu. repre-
zentowanej.strony,.tj .:.
n. .zawarcia.ugody,.
n. .zrzeczenia.się.roszczenia,.
n. .uznania.powództwa ..

Jeżeli. mocodawca. nie. chce,. aby. pełnomocnictwo. obejmowało.
uprawnienie.pełnomocnika.do.dokonania.w.imieniu.strony.takich.
czynności,. powinien.wyraźnie.w.pełnomocnictwie. to. zaznaczyć ..
Wówczas.w.razie.dokonania.tych.czynności.dyspozytywnych.przez.
pełnomocnika. mimo. wyraźnego. ich. wyłączenia. w. treści. pełno-
mocnictwa.nie.odniosą.one.skutku.prawnego.dla.mocodawcy ..

PRzykŁAd
Pracodawca (spółka z o.o.) wniósł do sądu pracy pozew o zapłatę i ustanowił 
pełnomocnikiem swojego pracownika (referenta w dziale księgowości). W tre-
ści pełnomocnictwa zaznaczono, że obejmuje ono uprawnienie do reprezento-
wania mocodawcy przed sądem I instancji (sądem rejonowym), z wyłączeniem 
możliwości zawarcia przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy ugody. 

Na. rozprawie. sądowej. –. na. której. obecni. byli. jedynie. pełno-
mocnicy. stron.–. radca.prawny.będący.pełnomocnikiem.pozwa-
nego.pracownika.zaproponował.zawarcie.ugody.sądowej ..Mimo.
zgody.na.tę.czynność.pełnomocnika.powoda.sąd.uznał,.że.pełno-
mocnik.ten.nie.może.dokonać.tej.czynności.ze.względu.na.treść.
pełnomocnictwa .. Konieczne. jest. zatem. osobiste. stawiennictwo.
w.sądzie.osoby.mającej.uprawnienie.do.reprezentowania.powodo-
wej.spółki. (np ..prezesa. jej.zarządu).w.celu.zawarcia.ugody.(jej.
podpisania). lub. zmiana. treści. pełnomocnictwa. (przedłożenie.
pełnomocnictwa.zezwalającego.na.zawarcie.ugody.sądowej) ..

Pełnomocnik.procesowy.z.mocy.prawa.jest.także.uprawniony.
do. odbioru. kosztów. procesu. od. strony. przeciwnej,. jednak. do.
odbioru.należności.zasądzonych.na.rzecz.pracownika.wymagane.
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jest.pełnomocnictwo.szczególne,.udzielone.po.powstaniu. tytułu.
egzekucyjnego .. Wprawdzie. przepisy. procedury. cywilnej..
(art .. 465. §. 2. k .p .c .). mówią. w. tym. przypadku. o. należnościach.
„zasądzonych”.na.rzecz.pracownika.(co.sugeruje,.że.chodzi.jedy-
nie.o.tytuł.egzekucyjny.w.postaci.wyroku.sądu.pracy),.ale.mając.
na.względzie.cel.i.funkcję.tej.regulacji,.należy.uznać,.że.dotyczy.
ona. także. ugody. sądowej,. w. której. przewidziano. na. rzecz. pra-
cownika.określone.świadczenia ..

PRzykŁAd
Pracownik udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu w sprawie ze swojego 
powództwa o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. W treści peł-
nomocnictwa wskazano, że pełnomocnik jest uprawniony do prowadzenia tej 
sprawy w sądach wszystkich instancji. Na rozprawie w sądzie pracy strony 
zawarły ugodę sądową, w której pracodawca zobowiązał się do uiszczenia 
na rzecz pracownika kwoty 5000 zł tytułem wynagrodzenia za godziny nad-
liczbowe oraz kwoty 400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proceso-
wego. W tej sytuacji radca prawny będący pełnomocnikiem pracownika jest 
uprawniony na podstawie dotychczasowego pełnomocnictwa do odbioru 
ustalonych ugodą sądową kosztów zastępstwa w kwocie 400 zł. Stanowią 
bowiem one dla pracownika koszty procesu. Do ewentualnego odbioru przez 
pełnomocnika przyznanej pracownikowi w ugodzie kwoty 5000 zł potrzebne 
jest jednak udzielone po dacie, w której zawarto ugodę sądową, pełnomoc-
nictwo szczególne uprawniające pełnomocnika do odbioru tych należności. 
Dopiero po udzieleniu takiego (dodatkowego) pełnomocnictwa pracodawca 
może wypłacić pełnomocnikowi ustaloną w ugodzie kwotę 5000 zł. 

Pełnomocnik z urzędu
W. postępowaniu. sądowym. istnieje. możliwość. korzystania.

z. pomocy. prawnej. pełnomocnika. ustanowionego. nie. tylko.
z.wyboru.strony,.ale.także.przez.sąd.(z.urzędu) ..Każda.ze.stron.
procesu.–.zwolniona.przez.sąd.od.kosztów.procesu.w.całości.lub.
w. części. –. może. złożyć. wniosek. o. ustanowienie. adwokata. lub.
radcy.prawnego ..
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Jeśli.pracodawca.będący.osobą.fizyczną.nie.uzyskał.wcześniej.
zwolnienia.od.kosztów.sądowych,.może.się.domagać.ustanowie-
nia. adwokata. lub. radcy. prawnego,. jeżeli. złoży. oświadczenie,.
z.którego.wynika,.że.nie.jest.w.stanie.ponieść.kosztów.wynagro-
dzenia.adwokata.lub.radcy.prawnego.bez.uszczerbku.utrzymania.
koniecznego.dla.siebie.i.rodziny ..

W.przypadku.pracodawcy.niezwolnionego.przez.sąd.od.kosz-
tów. sądowych,. a. będącego. osobą. prawną. lub. inną. jednostką.
organizacyjną. domaganie. się. ustanowienia. adwokata. lub. radcy.
prawnego.uwarunkowane.jest.wykazaniem,.że.nie.ma.dostatecz-
nych.środków.na.poniesienie.kosztów.wynagrodzenia.adwokata.
lub.radcy.prawnego ..

Wniosek.o.ustanowienie.adwokata.lub.radcy.prawnego.zgłasza.
się. wraz. z. wnioskiem. o. zwolnienie. od. kosztów. sądowych. lub.
osobno,. na. piśmie. lub. ustnie. do. protokołu,. w. sądzie,. w. którym.
sprawa.ma.być.wytoczona.lub.już.się.toczy ..Osoba.fizyczna,.która.
nie.ma.miejsca.zamieszkania.w.siedzibie.tego.sądu,.może.złożyć.
wniosek. o. ustanowienie. adwokata. lub. radcy. prawnego. w. sądzie.
rejonowym.właściwym.ze.względu.na.miejsce.swojego.zamieszka-
nia,.który.niezwłocznie.przesyła.ten.wniosek.sądowi.właściwemu ..

Osoba fizyczna jest zobowiązana dołączyć do 
wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy 
prawnego oświadczenie obejmujące szczegó-
łowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, 
dochodach i źródłach utrzymania. 

Oświadczenie.to.sporządza.się.według.ustalonego.wzoru,.który.
obecnie.jest.określony.w.załączniku.do.rozporządzenia.Ministra.
Sprawiedliwości. z. 15. kwietnia. 2010. r .. w. sprawie. określenia.
wzoru. oświadczenia. o. stanie. rodzinnym,. majątku,. dochodach.
i.źródłach.utrzymania.osoby.fizycznej.ubiegającej.się.o.ustano-
wienie. adwokata. lub. radcy. prawnego. (DzU. nr. 65,. poz .. 418) ..
Formularz.oświadczenia.jest.dostępny.bezpłatnie.w.sądach.oraz.
w.internecie ..
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Sąd.uwzględni.wniosek,.ale.tylko.wówczas.(jest.to.przesłanka.
konieczna),.jeżeli.udział.adwokata.lub.radcy.prawnego.w.sprawie.
uzna. za. potrzebny .. Jeśli. sprawa. nie. jest. skomplikowana,.
a. z. dotychczasowego. zachowania. strony. w. postępowaniu. sądo-
wym. (na. rozprawie. i. na. podstawie. składanych. przez. nią. pism.
procesowych).wynika,.że.strona.dobrze.sobie.radzi.(prawidłowo.
formułuje. żądania,. składa. wnioski. dowodowe),. to. sąd. może.
uznać,.że.ustanowienie.dla.takiej.strony.pełnomocnika.z.urzędu.
nie.jest.potrzebne ..

Gdy.sąd.ustanowi.pełnomocnika,.wówczas.o.jego.wyznaczenie.
sąd.zwraca.się.do.właściwej.rady.adwokackiej.lub.okręgowej.izby.
radców. prawnych .. Ustanowienie. przez. sąd. adwokata. lub. radcy.
prawnego.jest.równoznaczne.z.udzieleniem.pełnomocnictwa.proce-
sowego.(art ..117.i.118.k .p .c .),.jednak.strona,.dla.której.ustanowiono.
pełnomocnika.z.urzędu,.może.(na.podstawie.art ..94.§.1.k .p .c ..w.zw ..
z.art ..118.k .p .c .).wypowiedzieć.to.pełnomocnictwo.(postanowienie.
SN.z.3.czerwca.1976.r .,.III.CRN.64/76,.OSNCP.1977/1/14) ..

Wygaśnięcie pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo. procesowe. przestaje. obowiązywać. w. przy-

padku:.
n. .śmierci.strony,.
n. .utraty.przez.stronę.zdolności.sądowej,.
n. .śmierci.pełnomocnika,.
n. .wypowiedzenia.pełnomocnictwa ..

Wypowiedzenie. pełnomocnictwa. procesowego. przez. moco-
dawcę. odnosi. skutek. prawny. w. stosunku. do. sądu. z. chwilą.
zawiadomienia. go. o. tym,. w. stosunku. zaś. do. przeciwnika.
i. innych. uczestników. –. z. chwilą. doręczenia. im. tego. zawiado-
mienia.przez. sąd ..Adwokat. lub. radca.prawny,.który.wypowie-
dział.pełnomocnictwo,.jest.zobowiązany.działać.za.stronę.jesz-
cze.przez.dwa.tygodnie,.chyba.że.mocodawca.zwolni.go.od.tego.
obowiązku ..

W.razie.śmierci.strony.albo.utraty.przez.nią.zdolności.sądo-
wej. i. wygaśnięcia. pełnomocnictwa. pełnomocnik. procesowy.
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działa. aż. do. czasu. zawieszenia. postępowania. sądowego ..
Wszelkie.doręczenia.byłemu.pełnomocnikowi.po.zawiadomie-
niu. sądu.przez.mocodawcę.o.wypowiedzeniu.pełnomocnictwa.
są. nieskuteczne,. np .. doręczenie. byłemu. pełnomocnikowi.
w. takiej. sytuacji. odpisu. wyroku. sądu. I. instancji. z. uzasadnie-
niem. nie. powoduje. rozpoczęcia. biegu. terminu. do. wniesienia.
apelacji.(postanowienie.SN.z.2.lipca.2002.r .,.I.PZ.58/02,.OSNP.
2004/10/173) ..

TERMINy PROCESOWE

Terminy. procesowe. mają. dla. stron. postępowania. sądowego.
istotne. znaczenie .. Często. ich. naruszenie. może. definitywnie.
pozbawić.stronę.możliwości.merytorycznego.rozpoznania.sprawy ..
Ważne.jest,.aby.przestrzegać.tych.terminów ..Terminy.procesowe.
mają.charakter.zawity ..Oznacza.to,.że.czynność.procesowa.pod-
jęta.po.ich.upływie.jest.bezskuteczna ..

Rodzaje terminów
Terminy.procesowe.można.co.do.zasady.podzielić.na.2.rodzaje:.
n. .ustawowe,.
n. .sądowe ..

Terminy ustawowe
Są. to. terminy.określone.bezpośrednio.w.ustawie. i.nie.mogą.

być.przedłużane.lub.skracane ..Typowymi.i.niezwykle.istotnymi.
terminami.są.terminy.do.wnoszenia.środków.zaskarżania.–.ape-
lacji,. sprzeciwu. od. wyroku. zaocznego,. zażalenia,. skargi. kasa-
cyjnej ..

.
Skutkiem przekroczenia terminów ustawowych 
do wnoszenia środków zaskarżenia jest ich odrzu-
cenie przez sąd, bez konieczności badania ich 
ewentualnej zasadności. 
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Terminy sądowe
Terminy.te.wyznaczane.są.przez.sąd.i.mogą.być.skracane.lub.

przedłużane. z. ważnej. przyczyny .. Bieg. terminu. wyznaczonego.
przez. sąd. lub. przewodniczącego. (sędziego). rozpoczyna. się. od.
ogłoszenia. w. tym. przedmiocie. postanowienia. lub. zarządzenia,.
a. gdy. Kodeks. postępowania. cywilnego. przewiduje. doręczenie.
z.urzędu.–.od.jego.doręczenia ..Takimi.terminami.są.na.przykład.
terminy.do.złożenia.pełnomocnictwa.procesowego,.przedłożenia.
żądanych.przez.sąd.dokumentów.(np ..akt.osobowych.przez.pra-
codawcę),.do.złożenia.przez.pozwanego.odpowiedzi.na.pozew ..

Wspólną.cechą.obu.rodzajów.tych.terminów.jest. to,.że.mogą.
być.one.przywracane ..

Doręczanie pism procesowych a terminy
Czynności. procesowe. dokonywane. są. najczęściej. w. formie.

pisemnej .. Pisma. procesowe. składane. są. bezpośrednio. przez.
stronę.w.biurze.podawczym.sądu,.nie. jest. to. jednak.konieczne,.
gdyż.oddanie.pisma.procesowego.w.polskiej.placówce.pocztowej.
operatora. publicznego. jest. równoznaczne. z. wniesieniem. go. do.
sądu .. Dla. zachowania. terminu. decydująca. jest. wówczas. data.
nadania ..Strona.powinna.więc.zadbać.o.właściwy.sposób.nadania.
przesyłki. i. dysponować. dowodem. jej. doręczenia .. Zdarzają. się.
sytuacje,.kiedy.strony.dokonują.pewnych.czynności.procesowych.
(np .. wnoszą. apelację). za. pomocą. faksu .. Pojawia. się. w. takim.
przypadku. problem. ustalenia. momentu,. w. którym. ta. czynność.
została.dokonana ..Kwestie.te.wyjaśnił.Sąd.Najwyższy.w.postano-
wieniu.z.29.stycznia.2003.r ..(I.CZ.142/02,.„Wokanda”.2003/9/10),.
wskazując,. że. „w. przypadku. wniesienia. środka. odwoławczego.
w.piśmie,.które.nadano.faksem,.uważa.się,.że.środek.ten.został.
wniesiony.w.dacie.«prezentaty»,.czyli.adnotacji.o.wpływie.pisma.
uczynionej.przez.upoważnionego.pracownika.sądu” ..

Obliczanie terminów
Terminy. oblicza. się. według. przepisów. prawa. cywilnego ..

Stanowią.one.(art ..110–116.k .c .),.że.termin.oznaczony.w.dniach.
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kończy.się.z.upływem.ostatniego.dnia ..Jeżeli.początkiem.terminu.
oznaczonego.w.dniach.jest.pewne.zdarzenie,.nie.uwzględnia.się.
przy.obliczaniu. terminu.dnia,.w.którym.nastąpiło. to.zdarzenie ..
Termin.oznaczony.w. tygodniach,.miesiącach. lub. latach.kończy.
się.natomiast.z.upływem.dnia,.który.nazwą.lub.datą.odpowiada.
początkowemu.dniowi.terminu,.a.gdyby.takiego.dnia.w.ostatnim.
miesiącu. nie. było. –. w. ostatnim. dniu. tego. miesiąca .. Czynność.
procesowa.może.być.dokonana. skutecznie.w.ostatnim.dniu. ter-
minu.(np ..nadana.w.placówce.pocztowej.do.godziny.24 .00.ostat-
niego.dnia.terminu) ..Jeśli.w.środku.terminu.wystąpi.niedziela.lub.
święto,. to. nie. ma. to. żadnego. wpływu. na. obliczanie. terminu ..
Wszystkie.te.dni.podlegają.wliczeniu ..

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany 
ustawowo za wolny od pracy (niedziela, święto), 
termin upływa dnia następnego. 

Należy.pamiętać,.że.sobota.nie.jest.dniem.uznanym.ustawowo.
za.wolny.od.pracy.(uchwała.SN.z.25.kwietnia.2003.r .,. III.CZP.
8/03,.OSNC.2004/1/1) ..

PRzykŁAd
Pracodawca zamierza wnieść apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku 
sądu rejonowego – sądu pracy. Wystąpił o doręczenie uzasadnienia tego 
wyroku. Doręczenie to nastąpiło 11 października 2013 r. (piątek). 
Dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji od tego wyroku upłynie zatem 
25 października 2013 r. o godzinie 24.00. Do tego momentu należy wnieść 
apelację (nadać ją w placówce pocztowej). 

PRzykŁAd 
Pracodawca otrzymał uzasadnienie wyroku sądu rejonowego w sobotę  
12 października. 
W tym wypadku termin 2-tygodniowy upłynie w sobotę 26 października 
o godzinie 24.00. Do tego momentu należy wnieść apelację (nadać ją  
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w placówce pocztowej). Dla upływu terminu nie ma bowiem znaczenia, czy 
przypada on w sobotę czy w inny dzień powszedni. 

Przywracanie terminów
Ważna. dla. stron. postępowania,. także. w. sprawach. z. zakresu.

prawa.pracy,.jest.możliwość.przywrócenia.terminu ..
Jeżeli. strona. nie. dokonała. w. terminie. czynności. procesowej.

bez.swojej.winy,.sąd.na.jej.wniosek.postanowi.przywrócenie.ter-
minu. (art .. 168. §. 1. k .p .c .) .. Przywrócenie. nie. jest. dopuszczalne,.
jeżeli. uchybienie. terminowi. nie. pociąga. za. sobą. ujemnych. dla.
strony.skutków.procesowych ..

Warunkiem koniecznym do przywrócenia przez 
sąd terminu jest wykazanie przez stronę braku winy 
w uchybieniu terminowi. 

Każdy.przypadek.oceniany.jest.odrębnie,.ale.jako.ogólne.kry-
terium.w.tym.zakresie.przyjmuje.się.obiektywny.miernik.staran-
ności,.jakiej.można.(i.należy).wymagać.od.strony,.która.należycie.
dba.o.własne. interesy.(postanowienie.SN.z.14.stycznia.1972.r .,..
II.CRN.448/71,.OSP.1972/7–8/144) ..

Za.brak.winy.można.uznać.przykładowo.przekroczenie.przez.
stronę.terminu.ze.względu.na.chorobę.uniemożliwiającą.dokona-
nie.czynności.procesowej,.niewłaściwe. rozumienie.przez. stronę.
niejasnych.przepisów.prawa.(gdy.strona.sama.nie.jest.prawnikiem.
ani. nie. korzysta. w. procesie. z. usług. adwokata. lub. radcy. praw-
nego),. błędne. poinformowanie. strony. przez. pracownika. sądu.
o.terminie.dokonania.czynności.procesowej ..

Nie.wyłączają.natomiast.winy,.a.zatem.nie.stanowią.podstawy.
do.przywrócenia.terminu,.np ..zaniedbania.organizacyjne.w.zakre-
sie.przyjmowania.pism.przez.strony.(dotyczy.to.głównie.praco-
dawców.będących.osobami.prawnymi.lub.jednostkami.organiza-
cyjnymi) .. Co. do. zasady. także. zawinione. działania. fachowego.
pełnomocnika. (adwokata. lub. radcy. prawnego). obciążają. stronę.
reprezentowaną. przez. takiego. pełnomocnika. i. nie. uzasadniają.
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przywrócenia. terminu. do. dokonania. czynności. procesowej ..
Ocena.braku.winy.została.pozostawiona.każdorazowo.sądowi,.co.
daje. możliwość. uwzględnienia. wszelkich. okoliczności. danej.
sprawy ..

Kolejnym. warunkiem. przywrócenia. terminu. jest. złożenie.
w.ciągu.tygodnia.od.czasu.ustania.przyczyny.uchybienia. termi-
nowi.pisma.z.wnioskiem.o.przywrócenie.terminu.do.sądu,.w.któ-
rym. czynność. miała. być. dokonana,. i. jednocześnie. uprawdopo-
dobnienie.okoliczności.uzasadniających.wniosek ..Niezbędne.jest.
także. równoczesne. dokonanie. czynności. procesowej,. o. której.
przywrócenie.strona.wnosi ..

PRzykŁAd
15 czerwca 2013 r. upłynął pracodawcy (osobie fizycznej) termin do wniesie-
nia apelacji od wyroku sądu rejonowego – sądu pracy. Do 22 czerwca 
2013 r. pracodawca ciężko chorował (pobyt w szpitalu), nie mogąc wnieść 
apelacji. Do 29 lipca br. (7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi  
– w tym przypadku choroby) powinien złożyć do sądu rejonowego wniosek 
o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, a do wniosku dołączyć jedno-
cześnie apelację. 

Spóźniony.lub.z.mocy.ustawy.niedopuszczalny.wniosek.o.przy-
wrócenie.terminu.sąd.odrzuca ..Oczywiście.nie.jest.tak,.że.z.wnios-.
kiem.o.przywrócenie.terminu.strona.może.wystąpić.w.dowolnym.
czasie ..Po.upływie.roku.od.uchybionego.terminu.jego.przywróce-
nie.jest.dopuszczalne.tylko.w.wyjątkowych.wypadkach ..

Zgłoszenie. wniosku. o. przywrócenie. terminu. nie. wstrzymuje.
postępowania. w. sprawie. ani. wykonania. orzeczenia .. Sąd. może.
jednak,.stosownie.do.okoliczności,.wstrzymać.postępowanie.lub.
wykonanie.orzeczenia ..

dORĘCzANIE PISM PROCESOWyCH

Przepisy. Kodeksu. postępowania. cywilnego. przewidują. okre-
ślone.zasady.dokonywania.przez.sąd.doręczeń.pism.(art ..131–147.
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k .p .c) .. Sąd. dokonuje. doręczeń. przez. operatora. publicznego. lub.
innego.operatora.pocztowego.w.rozumieniu.ustawy.z.12.czerwca.
2003. r .. –. Prawo. pocztowe. (DzU. z. 2012. r .. poz .. 1529),. osoby.
zatrudnione. w. sądzie,. komornika. lub. sądową. służbę. doręcze-
niową .. Regułą. jest. dokonywanie. doręczeń. przez. pocztę ..
Doręczenie.adresatowi.może.nastąpić.także.przez.wręczenie.mu.
pisma.bezpośrednio.w.sekretariacie.sądu ..

Jeżeli.pracodawca.jest.osobą.fizyczną,.sąd.dokona.doręczenia.
pisma. do. rąk. własnych .. Pisma. procesowe. lub. orzeczenia. dla.
osoby. prawnej,. jak. również. dla. jednostki. organizacyjnej,. która.
nie.ma.osobowości.prawnej,.doręcza.się.organowi.uprawnionemu.
do.reprezentowania.ich.przed.sądem.lub.do.rąk.pracownika.upo-
ważnionego.do.odbioru.pism ..Pisma.procesowe.dla.przedsiębior-
ców. i. wspólników. spółek. handlowych,. wpisanych. do. rejestru.
sądowego. na. podstawie. odrębnych. przepisów,. doręcza. się. na.
adres.podany.w.rejestrze,.chyba.że.strona.wskazała.inny.adres.dla.
doręczeń .. Jeżeli. ostatni. wpisany. adres. został. wykreślony. jako.
niezgodny.z.rzeczywistym.stanem.rzeczy.i.nie.zgłoszono.wnios-.
ku. o. wpis. nowego. adresu,. adres. wykreślony. jest. uważany. za.
adres.podany.w.rejestrze ..

Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę 
upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia doko-
nuje się tym osobom. 

Doręczenia.dokonuje. się.w.mieszkaniu,.w.miejscu.pracy. lub.
tam,. gdzie. się. zastanie. adresata .. Na. wniosek. strony. doręczenie.
może.być.dokonane.na.wskazany.przez.nią.adres.skrytki.poczto-
wej ..W.tym.wypadku.pismo.sądowe.przesłane.pocztą.składa.się.
w. placówce. pocztowej. operatora. publicznego,. umieszczając.
zawiadomienie.o.tym.w.skrytce.pocztowej.adresata ..

Jeżeli. doręczający. nie. zastanie. adresata. w. mieszkaniu,. może.
doręczyć.pismo.sądowe.dorosłemu.domownikowi,.a.gdyby.go.nie.
było. –. administracji. domu,. dozorcy. domu. lub. sołtysowi,. jeżeli.
osoby. te.nie.są.przeciwnikami.adresata.w.sprawie. i.podjęły.się.
oddania.mu.pisma ..Pismo.dla.adresata,.którego.doręczający.nie.
zastanie.w.miejscu.pracy,.można.doręczyć.osobie.upoważnionej.
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do. odbioru. pism .. Jest. to. tzw .. doręczenie. zastępcze .. W. takim.
wypadku. obowiązuje. domniemanie. prawidłowości. doręczenia,.
tzn ..że.pismo.dotarło.do.rąk.adresata ..Domniemanie.to.może.być.
jednak obalone.przez.wykazanie.np .,.że.adresat.nie.zapoznał.się.
z.treścią.pisma ..W.takim.wypadku.terminy.procesowe.związane.
z.pismami.biegną.dla.adresata.dopiero.od.dnia. ich.faktycznego.
otrzymania.(postanowienie.SN.z.4.września.1970.r .,.I.PZ.53/70,.
OSNC.1971/6/100. i. z. 12. stycznia.1973. r .,. I.CZ.157/72,.OSNC.
1973/12/215) ..

W. razie. niemożności. doręczenia. pisma. w. jeden. z. opisanych.
wyżej. sposobów. (zwykły. lub. zastępczy). pismo. przesłane. za.
pośrednictwem.operatora.publicznego.lub.innego.operatora.pocz-
towego. należy. złożyć. w. placówce. pocztowej. tego. operatora,.
a. doręczane. w. inny. sposób. –. w. urzędzie. właściwej. gminy,.
umieszczając.zawiadomienie.o.tym.(awizo).w.drzwiach.mieszka-
nia.adresata.lub.w.oddawczej.skrzynce.pocztowej.ze.wskazaniem,.
gdzie.i.kiedy.pismo.pozostawiono.oraz.z.pouczeniem,.że.należy.
je.odebrać.w.terminie.7.dni.od.dnia.umieszczenia.zawiadomienia ..
W. przypadku. bezskutecznego. upływu. tego. terminu. czynność.
zawiadomienia.należy.powtórzyć ..

W.orzecznictwie.przyjęto,.że.datą.doręczenia.złożonego.pisma.
jest. (uchwała. SN. z. 10. maja. 1971. r .,. III. CZP. 10/71,. OSNC.
1971/11/187):.
n. .data.pozostawienia.pisma.w.miejscu.doręczenia.albo.
n. .data.odbioru.pisma.przez.adresata.lub.
n. .data,.w.której.upłynął.termin.jego.odbioru ..

doręczenie uważa się za dokonane, także gdy 
adresat odmawia przyjęcia pisma procesowego. 

W.takim.przypadku.doręczający.zwraca.pismo.do.sądu.z.adno-
tacją.o.odmowie. jego.przyjęcia ..Podstawą.pozostawienia.pisma.
sądowego.w.aktach.sprawy.ze.skutkiem.doręczenia.jest.też.sytu-
acja,.w.której.przyczyną.niemożności.doręczenia.pisma.adreso-
wanego.do.osób.prawnych,.organizacji.i.osób.fizycznych.podle-
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gających. wpisowi. do. rejestru. lub. ewidencji. jest. nieujawnienie.
w. rejestrze. lub. ewidencji. zmiany. adresu .. Mimo. nieujawnienia.
w. rejestrze. lub. ewidencji. zmiany. adresu. sąd. jest. zobowiązany.
wysłać.pismo.na.nowy.adres,.gdy.jest.on.sądowi.znany ..

Ważnym.obowiązkiem.stron.postępowania.jest.zawiadamianie.
sądu.o.każdej.zmianie.swojego.zamieszkania ..W.razie.zaniedba-
nia. tego. obowiązku. pismo. sądowe. również. pozostawia. się.
w.aktach.sprawy.ze.skutkiem.doręczenia,.chyba.że.nowy.adres.
jest.sądowi.znany ..O.powyższym.obowiązku.i.skutkach.jego.nie-
dopełnienia.sąd.powinien.pouczyć.stronę.przy.pierwszym.dorę-
czeniu ..

Jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być 
doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące 
potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili 
zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika 
nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek 
osoby zainteresowanej przez sąd..Przewodniczący.(sędzia).usta-
nowi.kuratora,.jeżeli.wnioskodawca.uprawdopodobni,.że.miejsce.
pobytu.strony.nie.jest.znane ..O.ustanowieniu.kuratora.ogłasza.się.
publicznie. przez. wywieszenie. postanowienia. w. budynku. sądo-
wym.i.lokalu.wójta.(burmistrza,.prezydenta.miasta),.w.sprawach.
zaś.większej.wagi,.gdy.sąd.uzna.to.za.potrzebne,.także.w.prasie ..
Z. chwilą. doręczenia. pisma. kuratorowi. doręczenie. staje. się. sku-
teczne .. Sąd. może. jednak. uzależnić. skuteczność. doręczenia. od.
upływu.oznaczonego.terminu.(najczęściej.jest.to.jeden.miesiąc).od.
chwili.wywieszenia.obwieszczenia.w.budynku.sądowym ..

W.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.te.ogólne.przepisy.o.dorę-
czeniach. mogą. zostać. w. pewien. sposób. odformalizowane,.
bowiem.sąd.może.wzywać. strony,. świadków,.biegłych. lub. inne.
osoby.w.sposób,.który.uzna.za.najbardziej.celowy,.nawet.z.pomi-
nięciem.sposobów.przewidzianych.przez.przepisy.ogólne,.jeżeli.
uzna. to. za. niezbędne. do. przyspieszenia. rozpoznania. sprawy..
(art ..472.§.1.i.2.k .p .c .) ..Dotyczy.to.również.doręczeń.oraz.zarzą-
dzeń. mających. na. celu. przygotowanie. rozprawy,. zwłaszcza. zaś.
żądania. przedstawienia. niezbędnych. do. rozstrzygnięcia. sprawy.
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akt. osobowych. i. innych. dokumentów .. Wezwanie. i. doręczenie.
dokonane.w.powyższy.sposób.wywołuje.skutki.prawne,.jeżeli.jest.
niewątpliwe,.że.doszło.ono.do.wiadomości.adresata ..

WARTOŚĆ PRzEdMIOTU SPORU

Od. wartości. przedmiotu. sporu. zależy. wysokość. opłat. sądo-
wych,.a.także.inne.okoliczności.związane.z.postępowaniem.sądo-
wym,.choćby.wysokość.kosztów.zastępstwa.procesowego.facho-
wego. pełnomocnika. będącego. adwokatem. lub. radcą. prawnym,.
właściwość.sądu,.a.w.niektórych.sprawach.możliwość.wniesienia.
skargi. kasacyjnej. do. Sądu. Najwyższego .. Wartość. przedmiotu.
sporu.powinna.być.wskazana.w.pozwie.i.stanowi.jego.niezbędny.
składnik.w.sprawach.o.prawa.majątkowe ..

Sprawy.o.prawa.majątkowe.mogą.dotyczyć.roszczeń.pienięż-
nych.lub.innych.praw.majątkowych.(w.tym.roszczeń.niepienięż-
nych) ..Sposób.oznaczenia.wartości.przedmiotu.sporu.dla.spraw.
majątkowych.o. roszczenia.pieniężne.określa.art ..19.§.1.k .p .c .,.
stanowiąc,. że. w. tego. rodzaju. sprawach. podana. przez. powoda.
kwota. stanowi. wartość. przedmiotu. sporu .. W. innych. sprawach.
majątkowych. (o. roszczenia. niepieniężne). powód. –. zgodnie..
z.art ..19.§.2.k .p .c ..–.jest.zobowiązany.oznaczyć.w.pozwie.kwotą.
pieniężną. wartość. przedmiotu. sporu. (uwzględniając. postano-
wienia.art ..20–24.k .p .c .) ..Wartość.przedmiotu.sporu.podaje.się.
w. złotych,. zaokrąglając. w. górę. do. pełnego. złotego .. Przepisy.
określające. wartość. przedmiotu. sporu. znajdują. odpowiednie.
zastosowanie. do. ustalenia. wartości. przedmiotu. zaskarżenia,.
która.jest.niezbędnym.elementem.apelacji.w.sprawach.o.prawa.
majątkowe ..

Pracodawca. w. sądzie. pracy. najczęściej. dochodzi. od. pracow-
nika. roszczeń. pieniężnych .. Jeśli. zatem. powód. (pracodawca).
występuje. o. zapłatę. konkretnej. kwoty. (np .. odszkodowania.
w.związku.z.nieuzasadnionym.rozwiązaniem.przez.pracownika.
umowy. o. pracę. w. trybie. natychmiastowym),. wówczas. wartość.
przedmiotu.sporu.stanowi.wskazana.w.pozwie.kwota ..Nie.wlicza.
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się.do.niej.żądanych.obok.głównego.świadczenia.odsetek,.pożyt-
ków.i.kosztów.(art ..20.k .p .c .) ..

W.praktyce.dość.często.zdarza.się,.że.powód.w.jednym.pozwie.
występuje.z.kilkoma.roszczeniami ..W.takim.przypadku.dla.ozna-
czenia. wartości. przedmiotu. sporu. zlicza. się. wartość. tych. rosz-
czeń ..

PRzykŁAd
Pracodawca domagał się od pracownika odszkodowania w wysokości  
15 000 zł za szkodę w mieniu powierzonym oraz zwrotu nienależnie pobra-
nego wynagrodzenia w kwocie 3000 zł. Wartość przedmiotu sporu w tej 
sprawie będzie wynosić 18 000 zł. 

Tabela nr 2 
Ustalanie wartości przedmiotu sporu

Rodzaj roszczenia Wartość przedmiotu sporu
Uznanie za bezskuteczne 
wypowiedzenia umowy o pracę, 
przywrócenie do pracy, ustalenie 
lub nawiązanie stosunku pracy 

Przy umowach na czas określony – suma 
wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz 
nie więcej niż za rok.
Przy umowach na czas nieokreślony – suma 
wynagrodzenia za pracę za okres jednego roku.

Zapłata konkretnej kwoty (np. 
odszkodowania, wynagrodzenia, 
odprawy pieniężnej, premii itp.) 

Podana przez powoda (dochodzona) kwota. Nie 
wlicza się do niej żądanych odsetek, pożytków 
i kosztów.

Roszczenia związane z wypowie-
dzeniem warunków pracy i płacy 

W sytuacji roszczenia o odszkodowanie za nieuza-
sadnione (niezgodne z prawem) wypowiedzenie 
warunków pracy i/lub płacy – kwota żądanego 
odszkodowania. Przywrócenie dotychczasowych 
warunków zatrudnienia – suma wynagrodzenia za 
pracę sprzed jego zmiany za okres jednego roku.

Kilka roszczeń w jednym pozwie  Dla oznaczenia wartości przedmiotu sporu 
zlicza się wartość tych roszczeń.

kOSzTy SĄdOWE

Kwestie.kosztów.sądowych.w.sprawach.rozpoznawanych.przez.
sądy.pracy. reguluje.ustawa.z.28. lipca.2005. r ..o.kosztach.sądo-
wych.w.sprawach.cywilnych.(j .t ..DzU.z.2010.r ..nr.90,.poz ..594,.
ost .. zm .. DzU. z. 2012. r .. poz .. 1101) .. Określa. ona. zasady. i. tryb.
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pobierania.kosztów.sądowych.w.sprawach.cywilnych,.zasady.ich.
zwrotu,.wysokość.opłat.sądowych.w.sprawach.cywilnych,.zasady.
zwalniania.od.kosztów.sądowych.oraz.umarzania,.rozkładania.na.
raty.i.odraczania.terminu.zapłaty.należności.sądowych .

Opłaty
W.skład.kosztów.wchodzą.opłaty.i.wydatki .
Opłaty.należy.dokonać.przy.wniesieniu.do.sądu.pisma.podle-

gającego.opłacie .
Przepisy.określają.rodzaje.pism.podlegających.opłatom ..Należą.

do.nich.m .in .:
n. .pozew,
n. .pozew.wzajemny,
n. .apelacja,
n. .zażalenie,
n. .skarga.kasacyjna,
n. .skarga.o.stwierdzenie.niezgodności.z.prawem.prawomocnego.

orzeczenia,
n. .sprzeciw.od.wyroku.zaocznego,
n. .zarzuty.od.nakazu.zapłaty,
n. .interwencja.główna.i.uboczna,
n. .skarga:

–. .o.wznowienie.postępowania,
–. .o.uchylenie.wyroku.sądu.polubownego,
–. .na.orzeczenie.referendarza.sądowego,
–. .na.czynności.komornika .

Istnieją.następujące.kategorie.opłat:
n. .podstawowa,
n. .stała,
n. .stosunkowa,
n. .tymczasowa .

Opłatę.podstawową.pobiera.się.w.sprawach,.w.których.przepisy.
nie.przewidują.opłaty.stałej,.stosunkowej.lub.tymczasowej ..Opłata.
podstawowa.wynosi.30.zł. i. stanowi.minimalną.opłatę ..Pobranie.
od.pisma.opłaty.podstawowej.wyłącza.pobranie.innej.opłaty .
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Opłata.stała.pobierana.jest.w.sprawach.o.prawa.niemajątkowe.
oraz. w. niektórych. sprawach. o. prawa. majątkowe,. w. wysokości.
jednakowej,.niezależnie.od.wartości.przedmiotu.sporu.lub.warto-
ści.przedmiotu.zaskarżenia ..Opłata.stała.nie.może.być.niższa.niż.
30.zł.i.wyższa.niż.5000.zł .

Opłatę.stosunkową.wnosi.się.w.sprawach.o.prawa.majątkowe.
i. wynosi. ona. 5%. wartości. przedmiotu. sporu. lub. przedmiotu.
zaskarżenia,.jednak.nie.mniej.niż.30.zł.i.nie.więcej.niż.100.000.zł .

Od.pisma.wniesionego.w.sprawie.o.prawa.majątkowe,.w.której.
wartości.przedmiotu.sprawy.nie.da.się.ustalić.w.chwili.jej.wszczę-
cia,.ustalana.jest.opłata.tymczasowa.w.granicach.od.30.do.1000.zł,.
a.w.sprawach.dochodzonych.w.postępowaniu.grupowym.od.100.
do.10.000.zł ..W.orzeczeniu.kończącym.postępowanie.w.I.instan-
cji.sąd.określa.wysokość.opłaty.ostatecznej,.która.jest.bądź.opłatą.
stosunkową,. obliczoną. od. wartości. przedmiotu. sporu. ustalonej.
w.toku.postępowania,.bądź.opłatą.określoną.przez.sąd,.jeżeli.war-
tości.tej.nie.udało.się.ustalić ..W.tym.wypadku.opłatę.ostateczną.
sąd.określa.w.kwocie.nie.wyższej.niż.5000.zł .

Od.niektórych.pism.pobiera.się.całą.opłatę,.a.od.niektórych.jej.
część ..I.tak:
n. .całą.opłatę.pobiera.się.od.pozwu.i.pozwu.wzajemnego.(zasada.

ta. znajdzie. także. zastosowanie. m .in .. do. opłaty. od. apelacji,.
skargi.kasacyjnej.lub.skargi.o.stwierdzenie.niezgodności.z.pra-
wem.prawomocnego.orzeczenia).oraz.od.wniosku.o.wszczęcie.
postępowania.nieprocesowego.lub.samodzielnej.jego.części,

n. .1/2.opłaty.pobiera.się.od.sprzeciwu.od.wyroku.zaocznego.i.od.
wniosku.o.uchylenie.europejskiego.nakazu.zapłaty,

n. .1/4.opłaty.pobiera.się.od.pozwu.w.postępowaniu.nakazowym.
i.od.pozwu.w.elektronicznym.postępowaniu.upominawczym .
W.sprawie.podlegającej.rozpoznaniu.w.postępowaniu.uprosz-

czonym. (tryb. ten. ma. zastosowanie. do. sporów. z. zakresu. prawa.
pracy).pobiera.się.od.pozwu.opłatę.stałą .

Wynosi. ona. przy. wartości. przedmiotu. sporu,. wartości. przed-
miotu.umowy.lub.wartości.przedmiotu.zaskarżenia.(przy.apelacji):
n. .do.2000.zł.–.30.zł,
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n. .ponad.2000.zł.do.5000.zł.–.100.zł,
n. .ponad.5000.zł.do.7500.zł.–.250.zł,
n. .ponad.7500.zł.–.300.zł .

1/5.opłaty.pobiera.się.od:
n. .interwencji.ubocznej,
n. .zażalenia.–.chyba.że.przepis.szczególny.stanowi.inaczej .

3/4.części.opłaty.pobiera.się.od.pozwanego.w.razie.wniesienia.
zarzutów. od. nakazu. zapłaty. wydanego. w. postępowaniu. nakazo-
wym .

Wskazane.wyżej.opłaty.ułamkowe.nie.mogą.wynosić.mniej.niż.30.zł .
W. ustawie. pojawia. się. także. pojęcie. opłaty. kancelaryjnej ..

Opłacie.takiej.podlega.wniosek.o.wydanie.na.podstawie.akt:
n. .odpisu.(np ..orzeczenia.ze.stwierdzeniem.prawomocności),
n. .wypisu,
n. .zaświadczenia,
n. .wyciągu,
n. .innego.dokumentu.oraz.kopii,
n. wniosek.o.wydanie.odpisu.księgi.wieczystej .

Opłata.ta.wynosi.6.zł.(a.w.przypadku.kopii.dokumentu.znajdu-
jącego.się.w.aktach.sprawy.–.1.zł).za.każdą.rozpoczętą.stronicę.
wydanego.dokumentu .

Wydatki
W.skład.kosztów.sądowych.obok.opłat.wchodzą.wydatki.zwią-

zane. z. czynnościami. podejmowanymi. w. toku. postępowania ..
W.ustawie.o.kosztach.sądowych.brak.jest.definicji.wydatków,.ale.
jej.art ..5.zawiera.natomiast.przykładowe.ich.wyliczenie .

Najczęstsze.wydatki.powstające.w.toku.postępowania.w.spra-
wach.z.zakresu.prawa.pracy.to:
n. .zwrot.kosztów.podróży. i.noclegu.oraz.utraconych.zarobków.

lub. dochodów. świadków. w. związku. ze. stawiennictwem..
w.sądzie,

n. .koszty. podróży. strony. zwolnionej. od. kosztów. sądowych.
związane.z.nakazanym.przez. sąd. jej.osobistym.stawiennic-
twem,
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n. .wynagrodzenie.i.zwrot.kosztów.poniesionych.przez.biegłych,.
tłumaczy. oraz. kuratorów. ustanowionych. dla. strony. w. danej.
sprawie,

n. .wynagrodzenie. należne. innym. osobom. lub. instytucjom. oraz.
zwrot.poniesionych.przez.nie.kosztów.(np ..koszty.udostępnie-
nia. przez. zakłady. opieki. zdrowotnej. dokumentacji. lekarskiej.
strony),

n. .koszty. przeprowadzenia. innych. dowodów. (np .. eksperymentu.
sądowego) .

Opłata sądowa wnoszona przez pracodawcę
Gdy.pozew.wnosi.pracodawca,. jest. on. zobowiązany.zapłacić.

od.tego.pozwu.5%.opłatę.stosunkową.liczoną.od.wartości.przed-
miotu. sporu .. Natomiast. apelacja,. zażalenie,. skarga. kasacyjna.
i. skarga. o. stwierdzenie. niezgodności. z. prawem. prawomocnego.
orzeczenia.–.w.sprawie.o.wartości.przedmiotu.sporu.do.50.000.zł.
–.będzie.podlegać.opłacie.stałej.w.wysokości.30.zł .

Jeśli.jednak.wartość.przedmiotu.sporu.przekroczy.50.000.zł,.to.
od. wszystkich. podlegających. opłacie. pism. procesowych. sąd.
zażąda.opłaty.stosunkowej .

PRzykŁAd
Pracodawca wnosi przeciwko pracownikowi pozew o zapłatę odszkodowa-
nia za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez 
wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p. W pozwie domaga się zapłaty 
kwoty 9000 zł stanowiącej równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia 
pracownika. Od pozwu pracodawca wniesie opłatę stosunkową w wysokości 
450 zł (5% x 9000 zł). Jeśli pracodawca przegra sprawę w I instancji i wnie-
sie apelację, to od tej apelacji będzie zobowiązany uiścić opłatę stałą w kwo-
cie 30 zł.
. . .

PRzykŁAd
Pracodawca wnosi do sądu rejonowego – sądu pracy pozew o zapłatę przez 
pracownika odszkodowania z tytułu odpowiedzialności materialnej w mie-
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niu powierzonym. W pozwie domaga się zapłaty 52 000 zł. Od tego pozwu 
pracodawca będzie zobowiązany wnieść opłatę stosunkową w wysokości 
2600 zł (5% x 52 000 zł). Jeśli sąd rejonowy w wyroku oddali powództwo 
w całości, a pracodawca wniesie apelację i zaskarży ten wyrok w całości, to 
będzie zobowiązany uiścić opłatę stosunkową również w wysokości 
2600 zł. W przypadku przegranej pracodawcy w sądzie II instancji i wnie-
sienia skargi kasacyjnej pracodawca zapłaci tytułem opłaty od tej skargi 
kolejne 2600 zł.

Trzeba. pamiętać,. że. rodzaj. opłaty. sądowej. w. sprawach.
z.zakresu.prawa.pracy.(podstawowa.lub.stosunkowa).jest.uzależ-
niony. od. wartości. przedmiotu. sporu. przewyższającego. kwotę.
50.000.zł,.a.nie.od.wartości.przedmiotu.zaskarżenia ..W.uchwale.
z. 11. września. 2007. r .. (II. PZP. 5/07,. OSNP. 2008/1–2/2). Sąd.
Najwyższy. stwierdził,. że. w. sprawie. z. zakresu. prawa. pracy.
z. powództwa. pracownika,. w. której. wartość. przedmiotu. sporu.
przekracza.50.000.zł,.od.apelacji.pozwanego.pracodawcy,.w.przy-
padku. gdy. wartość. przedmiotu. zaskarżenia. jest. niższa. od. tej.
kwoty,. pobiera. się. opłatę. stosunkową. obliczoną. od. wartości.
przedmiotu.zaskarżenia ..Oznacza.to,.że.gdy.pracodawca.zechce.
się.odwołać.od.niekorzystnego.wyroku,. jaki.zapadł.w.procesie,.
a. wartość. przedmiotu. sporu. początkowo. przekraczała. limit.
50. 000. zł,. to. nawet. jeśli. wartość. zaskarżenia. mieściła. się. już.
w. kwocie. upoważniającej. do. opłaty. stałej,. opłata. od. apelacji.
nadal.powinna.być.obliczana.stosunkowo .

PRzykŁAd
Pracownik domagał się od pracodawcy zadośćuczynienia w związku 
z wypadkiem przy pracy w wysokości 60 000 zł. Sąd pracy uwzględnił żąda-
nie w części, zasądzając od pracodawcy kwotę 20 000 zł. Pracodawca chce 
wnieść od tego wyroku apelację. Wprawdzie wartość przedmiotu zaskarże-
nia w apelacji nie przekracza 50 000 zł, jednak pracodawca powinien od niej 
uiścić opłatę stosunkową w wysokości 5% od kwoty 20 000 zł. O rodzaju 
opłaty (stosunkowa lub stała) decyduje bowiem wartość przedmiotu sporu, 
a ta w tej sprawie przekraczała 50 000 zł.
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Tabela nr 3
Opłaty sądowe od pozwu i apelacji w sprawach 
z zakresu prawa pracy

Wartość  
przedmiotu

sporu

Pozew Apelacja

pracownika pracodawcy pracownika pracodawcy

Do  
50 000 zł

Wolny od opła-
ty sądowej.

Podlega opłacie 
stosunkowej 
w wysokości 5% 
wartości przed-
miotu sporu.

Podlega opła-
cie podstawo-
wej w wysoko-
ści 30 zł.

Podlega opłacie 
podstawowej 
w wysokości 
30 zł.

Przekracza 
50 000 zł

Podlega 
opłacie 
stosunkowej 
w wysokości 
5% wartości 
sporu.

Podlega opłacie 
stosunkowej 
w wysokości 5% 
wartości przed-
miotu sporu.

Podlega 
opłacie 
stosunkowej 
w wysokości 
5% wartości 
przedmiotu 
zaskarżenia.

Podlega opłacie 
stosunkowej 
w wysokości 
5% wartości 
przedmiotu 
zaskarżenia.

Zwrot opłaty przez sąd
Przepisy.przewidują.również.sytuacje,.w.których.nastąpi.zwrot.

opłaty ..Sąd.z.urzędu.(a.zatem.nawet.bez.wniosku.strony).zwraca.
stronie.całą.uiszczoną.opłatę.od:
n. .pisma.zwróconego.wskutek.braków.formalnych,
n. .pisma.odrzuconego.lub.cofniętego,.jeżeli.odrzucenie.lub.cof-

nięcie. nastąpiło. przed. wysłaniem. odpisu. pisma. innym. stro-
nom,.a.w.braku.takich.stron.przed.wysłaniem.zawiadomienia.
o.terminie.posiedzenia,

n. .zażalenia.na.postanowienie.w.przedmiocie.ukarania.grzywną.
albo.aresztem,.zamiany.grzywny.na.areszt.albo.w.przedmiocie.
przymusowego.sprowadzenia,.jeżeli.zażalenie.zostało.uwzględ-
nione.w.całości,

n. .zażalenia.na.postanowienie.o.przyznaniu.wynagrodzenia.biegłemu.
lub.tłumaczowi,.jeżeli.zażalenie.zostało.uwzględnione.w.całości,

n. .apelacji,. zażalenia,. skargi. kasacyjnej. w. razie. uwzględnienia.
środka. zaskarżenia. z. powodu. oczywistego. naruszenia. prawa.
i.stwierdzenia.tego.naruszenia.przez.sąd.odwoławczy.lub.Sąd.
Najwyższy,
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n. .skargi. na. orzeczenie. referendarza. sądowego. w. razie. jej.
uwzględnienia. z. powodu. oczywistego. naruszenia. prawa.
i.stwierdzenie.tego.naruszenia.przez.sąd,

n. .skargi.o.stwierdzenie.niezgodności.z.prawem.prawomocnego.
orzeczenia.w.razie.jej.uwzględnienia .

PRzykŁAd
Pracodawca wniósł apelację od wyroku sądu rejonowego – sądu pracy zasą-
dzającego na rzecz pracownika kwotę 70 000 zł. Od tej apelacji uiścił opłatę 
w kwocie 3500 zł. Apelacja została w całości uwzględniona przez sąd okrę-
gowy z powodu oczywistego naruszenia prawa, co sąd stwierdził w pisem-
nym uzasadnieniu orzeczenia. W takiej sytuacji opłatę wniesioną od apelacji 
sąd w całości zwróci pracodawcy.

3/4.uiszczonej.opłaty.zwraca.się.od:
n. .pisma. wszczynającego. postępowanie. w. I. instancji,. jeżeli.

w.toku.postępowania.sądowego.zawarto.ugodę.przed.mediato-
rem,

n. .skargi.kasacyjnej.lub.skargi.o.stwierdzenie.niezgodności.z.pra-
wem. prawomocnego. orzeczenia. nieprzyjętej. do. rozpoznania.
przez.Sąd.Najwyższy,

n. .pozwu.w.postępowaniu.upominawczym,.jeżeli.uprawomocnił.
się.nakaz.zapłaty,

n. .pozwu.w.europejskim.postępowaniu.nakazowym,.jeżeli.upra-
womocnił.się.europejski.nakaz.zapłaty .

PRzykŁAd
Pracodawca wniósł przeciwko pracownikowi pozew o zapłatę 60 000 zł. 
W toku postępowania sądowego strony zawarły ugodę przed mediatorem. 
Sąd zwróci zatem pracodawcy 3/4 uiszczonej opłaty od pozwu, tj. 2250 zł 
(3000 x 3/4).

Połowę.uiszczonej.opłaty.sąd.pracy.zwraca.od:
n. .pisma. cofniętego. przed. rozpoczęciem. posiedzenia,. na. które.

sprawa.została.skierowana,
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n. .pisma. wszczynającego. postępowanie. w. instancji,. w. której.
sprawa.zakończyła.się.zawarciem.ugody.sądowej .

PRzykŁAd  
Pracodawca wniósł przeciwko pracownikowi pozew o zapłatę kwoty 51 000 zł. 
Przegrał sprawę w I instancji (sąd rejonowy oddalił w całości powództwo). 
Pracodawca wniósł apelację, od której uiścił opłatę w wysokości 2550 zł (5% x 
x 5100 zł). Na rozprawie apelacyjnej strony zwarły ugodę sądową. W tej sytu-
acji sąd zwróci pracodawcy połowę opłaty od apelacji, tj. 1275 zł.

Rozliczanie kosztów
W. toku. postępowania. w. sprawach. z. zakresu. prawa. pracy.

o. roszczenia. pracownika. (a. zatem,. gdy. pracownik. występuje.
z.pozwem).wydatki.obciążające.pracownika.ponosi.tymczasowo.
Skarb.Państwa.(art ..97.ustawy.o.kosztach.sądowych.w.sprawach.
cywilnych) .. Sąd. pracy. w. orzeczeniu. kończącym. postępowanie.
w. instancji. rozstrzyga. o. tych. wydatkach,. stosując. odpowiednio.
przepisy.art ..113.ustawy.o.kosztach.sądowych.(ten.zaś.generalnie.
odsyła.do.odpowiedniego.stosowania.zasad.obowiązujących.przy.
zwrocie. kosztów. procesu,. przede. wszystkim. zasady:. „kto. prze-
grywa.–.ten.płaci”) .

Obciążenie.pracownika.tymi.wydatkami.może.jednak.nastąpić.
w. wypadkach. szczególnie. uzasadnionych .. Ten. szczególnie. uza-
sadniony.przypadek.będzie.miał.miejsce.wówczas,.gdy.np ..mamy.
do.czynienia.z.pieniactwem.procesowym.(pracownik,.zdając.sobie.
sprawę. z. oczywistej. bezzasadności. swojego. żądania,. mimo. to.
wytacza.powództwo,.np ..tylko.po.to,.aby.zaszkodzić.pracodawcy) .

Jeśli. w. takiej. sprawie. powstaną. wydatki. związane. choćby. ze.
stawiennictwem.na.rozprawę.świadków,.a.pracownik.sprawę.prze-
gra,.to.sąd.będzie.mógł.go.obciążyć.tymi.wydatkami,.nakazując.
uiszczenie.stosownej.kwoty.z.tego.tytułu.na.rzecz.Skarbu.Państwa .

PRzykŁAd
Pracownik wnosi pozew o zapłatę od pracodawcy wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych. W toku postępowania sąd na wniosek powoda 
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dopuścił dowód z zeznań świadków. Złożyli oni wnioski o zwrot kosztów 
podróży i utraconego zarobku związanych ze stawiennictwem w sądzie. 
Należności te (stanowiące wydatki) sąd przyznał świadkom. Zostały one tym-
czasowo poniesione przez Skarb Państwa. Jeśli pracodawca przegra sprawę, 
sąd w wyroku zobowiąże go do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa poniesionych 
w sprawie wydatków (kosztów stawiennictwa świadków). Jeśli natomiast 
sprawę przegra pracownik będący powodem, to – jeśli nie będzie szczególnie 
uzasadnionego przypadku – wydatki te ostatecznie poniesie Skarb Państwa.

W.niektórych.sytuacjach.sąd.pracy.może.obciążyć.pracodawcę.
kosztami.sądowymi,.których.nie.miał.obowiązku.uiścić.pracownik ..
W.uchwale.z.5.marca.2007.r ..(I.PZP.1/07,.OSNP.2007/19–20/269).
Sąd.Najwyższy.wskazał,.że.„sąd.w.orzeczeniu.kończącym.w.instan-
cji.sprawę.z.zakresu.prawa.pracy,.w.której.wartość.przedmiotu.sporu.
nie.przewyższa.kwoty.50.000.zł,.obciąży.pozwanego.pracodawcę.na.
zasadach.określonych.w.art ..113.ust ..1.ustawy.o.kosztach.sądowych.
w.sprawach.cywilnych.kosztami.sądowymi,.których.nie.miał.obo-
wiązku.uiścić.pracownik.wnoszący.powództwo. lub.odwołanie.do.
sądu.(art ..96.ust ..1.pkt.4.tej.ustawy);.z.wyłączeniem.opłat.od.pism.
wymienionych.w.art ..35.ust ..1.zd ..pierwsze.tej.ustawy” .

PRzykŁAd
Pracownik wniósł pozew o przywrócenie do pracy. Miał zawartą umowę 
o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem miesięcznym 3000 zł, 
a zatem wartość przedmiotu sporu w tej sprawie wynosiła równowartość 
rocznej pensji pracownika, nie przekraczała 50 000 zł, dlatego pracownik 
nie wnosił opłaty sądowej od tego pozwu. Ponieważ pracodawca sprawę 
przegrał (pracownik został przywrócony do pracy), w wyroku sąd rejonowy 
zasądził na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1800 zł tytułem opłaty sądowej od 
pozwu, od której uiszczenia pracownik był w tej sprawie zwolniony.

Uiszczone koszty sądowe jako element kosztów procesu
Koszty.procesu.to.poniesione.przez.stronę.koszty.niezbędne.do.

celowego. dochodzenia. praw. i. celowej. obrony .. Koszty. te. strona.
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przegrywająca. sprawę. jest. zobowiązana.zwrócić.przeciwnikowi.
na.jego.żądanie .

Do.niezbędnych.kosztów.procesu.prowadzonego.przez.stronę.
osobiście.lub.przez.pełnomocnika,.który.nie.jest.adwokatem.lub.
radcą.prawnym,.zalicza.się.poniesione.przez.nią.koszty.sądowe,.
koszty.przejazdów.do.sądu.strony.lub.jej.pełnomocnika.oraz.rów-
nowartość.zarobku.utraconego.wskutek.stawiennictwa.w.sądzie ..
Suma. kosztów. przejazdów. i. równowartość. utraconego. zarobku.
nie.może.przekraczać.wynagrodzenia.jednego.adwokata.wykonu-
jącego.zawód.w.siedzibie.sądu.procesowego ..Natomiast.do.nie-
zbędnych. kosztów. procesu. strony. reprezentowanej. przez. adwo-
kata. zalicza. się. wynagrodzenie,. jednak. nie. wyższe. niż. stawki.
opłat.określone.w.odrębnych.przepisach.i.wydatki.jednego.adwo-
kata,.koszty.sądowe.oraz.koszty.nakazanego.przez.sąd.osobistego.
stawiennictwa.strony .

PRzykŁAd
Pracodawca wniósł przeciwko pracownikowi pozew o zapłatę w kwocie  
10 000 zł. Uiścił opłatę stosunkową od pozwu w wysokości 500 zł.
Jeśli pracodawca sprawę wygra, to sąd zasądzi od pracownika na rzecz 
pracodawcy żądaną kwotę 10 000 zł oraz dodatkowo kwotę 500 zł jako 
zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów procesu.

Zwolnienie pracodawcy od kosztów sądowych
Pracodawca.może.ubiegać.się.o.zwolnienie.przez.sąd.od.kosz-

tów.sądowych.(w.całości. lub.w.części) ..Zwolnienia.od.kosztów.
sądowych.może.się.domagać.pracodawca.będący.osobą.fizyczną,.
jeżeli.złoży.oświadczenie,.z.którego.wynika,.że.nie.jest.w.stanie.
ich. ponieść. bez. uszczerbku. utrzymania. koniecznego. dla. siebie.
i.rodziny .

Do.wniosku.powinno.być.także.dołączone.oświadczenie.obej-
mujące. szczegółowe.dane.o. stanie. rodzinnym,.majątku,. docho-
dach.i.źródłach.utrzymania.osoby.ubiegającej.się.o.zwolnienie.od.
kosztów .
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Pracodawca będący osobą prawną lub jednostką organiza-
cyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdol-
ność prawną, może natomiast zostać zwolniony przez sąd od 
kosztów sądowych, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych 
środków na ich uiszczenie.. Ustawa. o. kosztach. sądowych. nie.
wskazuje.sposobu.(trybu),.w.jaki.należy.wykazywać.„brak.dosta-
tecznych. środków”. na. uiszczenie. kosztów. sądowych .. Od. oceny.
sądu. rozpoznającego. wniosek. o. zwolnienie. od. kosztów. zależy.
zatem,.czy.wnioskodawca.właściwie.wykazał.brak.takich.środków ..
Należy.też.pamiętać,.że.zwolnienie.od.kosztów.sądowych.nie.zwal-
nia.strony.od.obowiązku.zwrotu.kosztów.procesu.przeciwnikowi .

POzEW

Wszczęcie. postępowania. sądowego. następuje. przez. złożenie.
pozwu ..Istnieją.określone.wymogi.formalne.tego.pisma.proceso-
wego .

Pozew.powinien.zawierać.następujące.elementy:
n. .oznaczenie. sądu,. do. którego. jest. skierowany. (należy. podać.

nazwę.sądu.i.jego.wydziału),
n. .imię.i.nazwisko.lub.nazwę.stron,
n. .dokładne. oznaczenie. ich. miejsc. zamieszkania. (w. przypadku.

osób.fizycznych).lub.siedziby,
n. .jeśli.stronę.reprezentuje.pełnomocnik.–.jego.oznaczenie.oraz.

dołączenie.pełnomocnictwa,
n. .dokładnie.określone.żądanie,
n. .oznaczenie.wartości.przedmiotu.sporu,.chyba.że.przedmiotem.

sprawy.jest.oznaczona.kwota.pieniężna.–.w.sprawach.o.prawa.
majątkowe,

n. .przytoczenie.okoliczności. faktycznych.uzasadniających.żąda-
nie,.a.w.miarę.potrzeby.uzasadniających.również.właściwość.
sądu,

n. .podpis.strony.lub.pełnomocnika .
Gdy. pismo. procesowe. jest. pierwszym. pismem. w. sprawie,.

powinno.ponadto.zawierać.oznaczenie.przedmiotu.sporu.oraz:
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n. .oznaczenie.miejsca.zamieszkania. lub.siedziby.i.adresy.stron,.
ich.przedstawicieli.ustawowych.i.pełnomocników,

n. .numer. Powszechnego. Elektronicznego. Systemu. Ewidencji.
Ludności. (PESEL). lub. numer. identyfikacji. podatkowej. (NIP).
powoda.będącego.osobą.fizyczną,.jeżeli.jest.on.zobowiązany.do.
jego.posiadania.lub.posiada.go,.nie.mając.takiego.obowiązku.lub

n. .numer.w.Krajowym.Rejestrze.Sądowym,.a.w.przypadku.jego.
braku. –. numer. w. innym. właściwym. rejestrze,. ewidencji. lub.
NIP.powoda.niebędącego.osobą. fizyczną,.który.nie.ma.obo-
wiązku.wpisu.we.właściwym.rejestrze.lub.ewidencji,.jeżeli.jest.
on.zobowiązany.do.jego.posiadania .
Są.to.elementy.konieczne.dla.pozwu ..Może.on.zawierać.także.

dodatkowe.wnioski.o:
n. .zabezpieczenie. powództwa. (np .. przez. zajęcie. ruchomości.

należących.do.pozwanego);.wniosek.taki.potrzebny.jest.wów-
czas,.gdy.pozwany.podejmuje.działania.mogące.utrudnić. lub.
wręcz. uniemożliwić. wykonanie. przyszłego. orzeczenia. (np ..
sprzedaje.swój.majątek),

n. .nadanie. wyrokowi. rygoru. natychmiastowej. wykonalności;.
umożliwia.on.wszczęcie.postępowania.egzekucyjnego.jeszcze.
przed. ostatecznym. zakończeniem. postępowania. w. sądzie.
(uprawomocnieniem.się.orzeczenia.sądowego),

n. .przeprowadzenie. rozprawy.w.nieobecności.powoda;.wniosek.
taki.może.uchronić.powoda.–.w.przypadku.jego.niestawiennic-
twa.na.rozprawie.–.przed.zawieszeniem.postępowania.(wstrzy-
maniem.jego.biegu),

n. .wezwanie.na.rozprawę.wskazanych.przez.powoda:
–. .świadków. (należy. podać. ich. imiona. i. nazwiska,. dokładne.

miejsce. zamieszkania. oraz. wskazać,. jakie. okoliczności.
świadkowie.mają.potwierdzić),

–. biegłych,
n. .dokonanie.oględzin.(np ..miejsca.wypadku.przy.pracy),
n. .polecenie. pozwanemu. dostarczenia. na. rozprawę. dokumentu.

będącego.w.jego.posiadaniu,.a.potrzebnego.do.przeprowadze-
nia.dowodu.(np ..akt.osobowych.pracownika),
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n. .zażądanie.na. rozprawę.dowodów.znajdujących. się.w.sądach,.
urzędach. lub. u. osób. trzecich. (np .. dokumentacji. lekarskiej.
z.przychodni) .
Na. podkreślenie. zasługuje. obowiązek. dokładnego. określenia.

przez.powoda.żądania ..Jeżeli.domaga.się.zapłaty.jakiejś.kwoty.wraz.
z.odsetkami,.to.powinien.oznaczyć.datę.początkową.płatności.tych.
odsetek .. Jasno. sprecyzowane. żądanie.przyczyni. się. do. szybszego.
nadania. sprawie. biegu .. Istotna. jest. też. –. związana. z. określonym.
żądaniem.–.tzw ..wartość.przedmiotu.sporu.(omówiona.wyżej) .

Gdy pozew ma braki, sędzia wezwie stronę do ich usunię-
cia w terminie 1 tygodnia – pod rygorem zwrotu pozwu.

Powództwo wzajemne
Powództwo. wzajemne. stanowi. środek. obrony. pozwanego.

w.postępowaniu.sądowym ..Jest.ono.dopuszczalne.także.w.sprawach.
z.zakresu.prawa.pracy ..Korzyścią.wynikającą.z.wytoczenia.powódz-
twa.wzajemnego.jest.to,.że.rozpoznanie.obu.roszczeń.(głównego.–.
zgłoszonego.w.pozwie.i.dodatkowego.–.zawartego.w.pozwie.wza-
jemnym).następuje.w.tym.samym.postępowaniu ..Wówczas.każda.ze.
stron. pełni. podwójną. rolę:. powód. jest. jednocześnie. pozwanym.
wzajemnym,. a. pozwany. –. powodem. wzajemnym,. a. sąd. pracy.
w.jednym.wyroku.orzeka.zarówno.o.zasadności.powództwa.głów-
nego,.jak.i.wzajemnego ..W.praktyce.najczęściej.z.możliwości.wnie-
sienia.powództwa.wzajemnego.korzystają.pracodawcy .

Powództwo. wzajemne. można. wnieść,. gdy. roszczenie. jest.
związane. z. roszczeniem. zgłoszonym. w. pozwie. głównym. lub.
nadaje. się. do. potrącenia .. Powództwo. wzajemne. pozostaje.
w.związku.z.powództwem.głównym,.jeżeli.dotyczy.tego.samego.
przedmiotu.lub.wspólnej.podstawy.faktycznej .

PRzykŁAd
Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia ze względu 
na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków, 
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domaga się w pozwie odszkodowania przewidzianego w art. 55 § 11 k.p. 
Pracodawca w odpowiedzi na pozew wytacza powództwo wzajemne prze-
ciwko pracownikowi o odszkodowanie z art. 611 k.p., twierdząc, że pracow-
nik w sposób nieuzasadniony (bez zaistnienia rzeczywistej przyczyny) roz-
wiązał umowę o pracę w tym trybie. W takiej sprawie sąd pracy w wyroku 
rozstrzygnie zarówno o żądaniu pracownika, jak i o zgłoszonym w pozwie 
wzajemnym żądaniu pracodawcy.

Powództwo.wzajemne.można.zgłosić.jedynie.w.odpowiedzi.na.
pozew.lub.w.sprzeciwie.od.wyroku.zaocznego.albo.też.oddziel-
nie,.ale.nie.później.niż.na.pierwszej.rozprawie .

Bieg.terminu,.od.którego.pozwany.może.wytoczyć.powództwo.
wzajemne,.rozpoczyna.się.zatem.z.chwilą.doręczenia.mu.pozwu,.
a.kończy.wraz.z.zamknięciem.pierwszej.rozprawy.przed.sądem ..
Jeżeli. spełnione. są.przesłanki. (formalne. i.materialne).do.wyto-
czenia.powództwa.wzajemnego,.to.sąd.pracy.nie.może.odmówić.
jego. rozpoznania .. Potwierdził. to. Sąd. Najwyższy. w. uchwale..
z.4.października.1994.r ..(I.PZP.41/94,.OSNP.1995/5/63),.wska-
zując,. że. w. sprawie. z. powództwa. pracownika. o. roszczenie. ze.
stosunku. pracy. „sąd. rejonowy. –. sąd. pracy. nie. może. odmówić.
rozpoznania.powództwa.wzajemnego.zakładu.pracy.o.roszczenie.
z.zakresu.pracowniczej.odpowiedzialności.materialnej,. jeżeli.są.
spełnione.warunki.przewidziane.w.art ..204.k .p .c .”

Jeśli.natomiast.zgłoszone.w.powództwie.wzajemnym.roszcze-
nie.nie.spełnia.wskazanych.wyżej.warunków.(np ..nie. jest.zwią-
zane. z. roszczeniem. głównym). lub. powództwo. wzajemne. zgło-
szono.zbyt.późno,. sąd.postąpi. z.nim. jak. ze. zwykłym.pozwem,.
a. zatem. zostanie. ono. wyłączone. z. toczącej. się. już. sprawy. do.
oddzielnego. postępowania,. które. będzie. toczyć. się. wówczas.
odrębnie.(pod.nową.sygnaturą.akt) .

Zasadą. jest,. że. pozew. wzajemny. wnosi. się. do. sądu. pozwu.
głównego .. Jeżeli. jednak.pozew.wzajemny.podlega. rozpoznaniu.
przez.sąd.okręgowy,.a.sprawa.wszczęta.była.w.sądzie.rejonowym,.
sąd.ten.przekazuje.całą.sprawę.sądowi.właściwemu.do.rozpozna-
nia.powództwa.wzajemnego .
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PRzykŁAd
Pracownik wniósł do sądu rejonowego – sądu pracy pozew, w którym doma-
gał się od pracodawcy odszkodowania w wysokości 20 000 zł w związku 
z rozwiązaniem umowy o pracę ze względu na stosowanie przez pracodawcę 
mobbingu. W odpowiedzi na pozew pracodawca zgłosił powództwo wza-
jemne, w którym domagał się przeproszenia za naruszenie jego dóbr osobi-
stych polegające na bezpodstawnym stawianiu przez pracownika zarzutu 
stosowania mobbingu. Ponieważ zawarte w pozwie wzajemnym żądanie 
miało charakter niemajątkowy i podlegało rozpoznaniu przez sąd okręgowy 
(art. 17 pkt 1 k.p.c.), sąd rejonowy przekazał całą sprawę do rozpoznania 
sądowi okręgowemu.

W.wypadku.wytoczenia.skutecznie.powództwa.wzajemnego.
w. istocie. rzeczy.ma.miejsce.połączenie. dwóch. samodzielnych.
odrębnych.procesów,.które.łączy.pewna.więź.materialnoprawna.
wyrażająca.się.w.tym,.że.roszczenie.wzajemne.jest.w.związku.
z.roszczeniem.powoda.lub.nadaje.się.do.potrącenia.(wyrok.SN.
z. 3. marca. 1975. r .,. II. CR. 866/74,. niepubl .) .. Pozew. wzajemny.
może.być.wniesiony.tylko.przeciwko.powodowi.z.pozwu.głów-
nego,. a. nie. przeciwko. innym. jeszcze. osobom. (pozwany. nie.
może.oprócz.powoda.pozwać.innych.osób) ..W.praktyce.powódz-
twa. wzajemne. zgłaszane. są. najczęściej. przez. pracodawców.
niejako.w.odpowiedzi.na.roszczenia,.z.którymi.występuje.pra-
cownik .

Pozew wzajemny jest w pełni samodzielnym 
pozwem. Musi zatem spełniać wszelkie wymogi 
formalne przewidziane dla każdego pozwu.

Jeżeli. pozew. wzajemny. nie. będzie. mógł. otrzymać. prawi-
dłowego. biegu. wskutek. niezachowania. warunków. formal-
nych,.sędzia.wezwie.pozwanego,.który.wniósł.taki.pozew.do.
jego. poprawienia. lub. uzupełnienia. pod. rygorem. zwrotu.
pozwu ..Jeśli.braki. te.nie.zostaną.uzupełnione,.sędzia.zwróci.
pozew.wzajemny ..Taki. pozew.nie.wywoła.wówczas. żadnych.
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skutków. prawnych. (sąd. nie. będzie. go. rozpoznawał) .. Pozew.
wzajemny. podlega. opłacie. na. takich. samych. zasadach. jak.
pozew.zwykły .

PRzykŁAd
Pracownik wniósł pozew o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. 
W odpowiedzi na pozew pracodawca zgłosił powództwo wzajemne, w któ-
rym domagał się zapłaty od pracownika odszkodowania w wysokości  
10 000 zł za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym. Sędzia wydał zarzą-
dzenie, w którym wezwał pracodawcę do uiszczenia opłaty od pozwu wza-
jemnego w wysokości 500 zł (5% wartości przedmiotu sporu). Ponieważ 
opłata ta nie została w terminie uiszczona, zarządzeniem sędziego pozew 
wzajemny został zwrócony pracodawcy.

Trzeba.też.pamiętać,.że.w.postępowaniu.uproszczonym.(rozpo-
znawane. przez. sąd. rejonowy. sprawy. o. roszczenia. wynikające.
z.umowy.o.pracę,.jeśli.wartość.przedmiotu.sporu.nie.przekracza.
10.000.zł).powództwo.wzajemne. jest.dopuszczalne. tylko.wów-
czas,. gdy. oba. roszczenia. (główne. i. wzajemne). nadają. się. do.
rozpoznania. w. tym. postępowaniu .. Pozew. wzajemny,. który. nie.
może.być.rozpoznany.w.postępowaniu.uproszczonym,.nie.będzie.
odrzucony,. lecz. przekazany. zostanie. do. właściwego. (zwykłego.
postępowania) .

POSTĘPOWANIA OdRĘBNE W SPRAWACH 
z zAkRESU PRAWA PRACy

W.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.dopuszczalne. jest.docho-
dzenie. roszczeń. w. postępowaniu. nakazowym,. upominawczym.
i.uproszczonym ..Są.to.postępowania.odrębne,.których.cechą.cha-
rakterystyczną.jest.uproszczenie.procedury.w.celu.umożliwienia.
szybszego.i.tańszego.dochodzenia.roszczeń ..Przepisy.dotyczące.
poszczególnych.postępowań.odrębnych.(nakazowego,.upominaw-
czego,.uproszczonego.i.odrębnego.w.sprawach.z.zakresu.prawa.
pracy).mogą.się.ze.sobą.krzyżować .
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Postępowanie uproszczone
Gdy. pracodawca. w. sprawie. należącej. do. właściwości. sądu.

rejonowego.dochodzi.roszczenia.wynikającego.z.umowy.o.pracę,.
którego.wartość.nie.przekracza.10.000.zł,.to.powództwo.powinno.
zostać.wytoczone.w.postępowaniu.uproszczonym ..W.sposób.jed-
noznaczny. w. tym. zakresie. wypowiedział. się. Sąd. Najwyższy.
w.wyroku.z.6.marca.2003.r ..(III.PZP.2/03,.OSNP.2003/15/350) .

W.postępowaniu.uproszczonym.pozew,.odpowiedź.na.pozew,.
sprzeciw.od.wyroku.zaocznego.oraz.pisma.zawierające.wnioski.
dowodowe.powinny.zostać.sporządzone.na.urzędowych.formula-
rzach ..Wzory. tych.formularzy.są.zamieszczone.w.rozporządze-
niu. Ministra. Sprawiedliwości. z. 5. kwietnia. 2012. r .. w. sprawie.
określenia.wzorów.i.sposobu.udostępniania.urzędowych.formula-
rzy.pism.procesowych.w.postępowaniu.cywilnym.(DzU.z.2012.r ..
poz ..450,.ost ..zm ..DzU.z.2012.r ..poz ..1148) .

Urzędowe. formularze. udostępnia. się. nieodpłatnie. w. budyn-
kach.wszystkich.sądów.rejonowych. i. ich.wydziałów.zamiejsco-
wych.oraz.w.budynkach.sądów.okręgowych .

Zarządy.gmin.mogą.odpłatnie.rozpowszechniać.formularze,.jed-
nak.cena.jednej.strony.druku.nie.może.przekraczać.kwoty.0,25.zł .

Ponadto.wzory.formularzy.Ministerstwo.Sprawiedliwości.nie-
odpłatnie. udostępnia. za. pośrednictwem. internetu. (http://bip .
ms .gov .pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-
postepowaniu-cywilnym) .

W postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można 
dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń 
w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wyni-
kają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.

Skorzystanie.z.trybu.postępowania.uproszczonego.może.okazać.
się.tańsze ..Dotyczy.to.w.szczególności.wnoszących.pozwy.praco-
dawców. (pracownicy. dochodzący. swoich. roszczeń. przed. sądem.
pracy. są. zwolnieni. od. opłat. sądowych. w. I. instancji. w. sprawie,.
w.której.wartość.przedmiotu.sporu.nie.przekracza.kwoty.50.000.zł) .

W.sprawie.podlegającej.rozpoznaniu.w.postępowaniu.uprosz-
czonym.pobiera.się.opłatę.stałą.od.pozwu,.przy.wartości.przed-
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miotu.sporu.lub.wartości.przedmiotu.umowy,.a.od.apelacji,.przy.
wartości.przedmiotu.zaskarżenia:
n. .do.2000.zł.–.30.zł,
n. .ponad.2000.zł.do.5000.zł.–.100.zł,
n. .ponad.5000.zł.do.7500.zł.–.250.zł,
n. .ponad.7500.zł.–.300.zł .

Jeżeli.sąd.uzna,.że.sprawa.jest.szczególnie.zawiła.lub.jej.roz-
strzygnięcie.wymaga.wiadomości.specjalnych,.w.dalszym.ciągu.
rozpoznaje.ją.z.pominięciem.przepisów.dotyczących.postępowa-
nia.uproszczonego .

Wniosek.o.sporządzenie.uzasadnienia.wyroku.w.postępowa-
niu. uproszczonym. strona. może. zgłosić. również. do. protokołu.
bezpośrednio. po. ogłoszeniu. wyroku .. Dla. strony,. która. zrzekła.
się.doręczenia.uzasadnienia.wyroku,.termin.do.wniesienia.ape-
lacji. biegnie. od. dnia. ogłoszenia. wyroku .. Strona. obecna. na.
posiedzeniu,.na.którym.ogłoszono.wyrok,.może.po. jego.ogło-
szeniu.w.oświadczeniu.złożonym.do.protokołu.zrzec.się.prawa.
do.wniesienia.apelacji ..W.razie.zrzeczenia.się.prawa.do.wniesie-
nia. apelacji. przez. wszystkich. uprawnionych. wyrok. staje. się.
prawomocny .

Apelację. w. postępowaniu. uproszczonym. można. oprzeć. na.
zarzutach:
n. .naruszenia. prawa. materialnego. przez. błędną. jego. wykładnię.

lub.niewłaściwe.zastosowanie,
n. .naruszenia. przepisów. postępowania,. jeżeli. mogło. ono. mieć.

wpływ.na.wynik.sprawy .
Pewnym.zaostrzeniem.wymagań.dla.strony.wnoszącej.apelację.

od.wyroku.wydanego.przez. sąd.pracy.w.postępowaniu.uprosz-
czonym. jest. to,. że. po. upływie. terminu. do. wniesienia. apelacji.
przytaczanie.dalszych.–.niepowołanych.dotychczas.w.apelacji.–.
zarzutów.jest.niedopuszczalne .

Sąd. II. instancji. rozpoznaje. apelację. w. składzie. jednego.
sędziego ..Może.to.zrobić.na.posiedzeniu.niejawnym.(bez.udziału.
stron),.chyba.że.strona.w.apelacji.lub.w.odpowiedzi.na.apelację.
zażądała.przeprowadzenia.rozprawy .
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Sąd. odwoławczy. nie. przeprowadza. postępowania. dowodo-
wego,.z.wyjątkiem.dowodu.z.dokumentu ..Reguły.tej.nie.stosuje.
się,.jeżeli.apelację.oparto.na.późniejszym.wykryciu.okoliczności.
faktycznych. lub. środkach. dowodowych,. z. których. strona. nie.
mogła.skorzystać.przed.sądem.I.instancji .

Jeżeli.sąd.II.instancji.stwierdzi,.że.zachodzi.naruszenie.prawa.
materialnego,.a.zgromadzone.dowody.nie.dają.wystarczających.
podstaw.do.zmiany.wyroku,.uchyla.zaskarżony.wyrok.i.przeka-
zuje.sprawę.do.ponownego.rozpoznania ..Uchylając.zaskarżony.
wyrok,.sąd.II.instancji.może.przekazać.sprawę.do.rozpoznania.
z.wyłączeniem.przepisów.o.postępowaniu.uproszczonym.także.
wówczas,. gdy. sprawa. podlega. rozpoznaniu. w. tym. postępowa-
niu .

Sąd.II.instancji.uzasadnia.z.urzędu.(bez.wniosku.strony).jedy-
nie. wyrok. uchylający. zaskarżony. wyrok. i. przekazujący. sprawę.
sądowi. I. instancji. do. ponownego. rozpoznania .. Uzasadnienie.
wyroku.sporządza.się.także.na.wniosek.strony.zgłoszony.w.ter-
minie. tygodniowym. od. dnia. jego. ogłoszenia. lub. doręczenia.
wyroku.stronie,.jeżeli.nie.był.ogłoszony ..Jeżeli.sąd.II.instancji.nie.
przeprowadził.postępowania.dowodowego,.uzasadnienie.wyroku.
powinno.zawierać.jedynie.wyjaśnienie.podstawy.prawnej.wyroku.
z.przytoczeniem.przepisów.prawa .

Postępowanie nakazowe
Postępowanie.nakazowe.należy.do.właściwości.sądów.rejono-

wych. i. okręgowych .. Jeśli. np .. powód. –. pracodawca. dochodzi.
w. tym. postępowaniu. zapłaty. od. pracownika. odszkodowania.
w.kwocie.przekraczającej.75.000.zł,.to.powinien.złożyć.pozew.do.
sądu.okręgowego.–.sądu.pracy.i.ubezpieczeń.społecznych ..Jeżeli.
dochodzona.kwota.będzie.niższa,.pozew.należy.złożyć.w.sądzie.
rejonowym.–.sądzie.pracy .

Gdy.powód.domaga.się,.aby.sąd.rozpoznał.sprawę.w.postępo-
waniu. nakazowym,. musi. zawrzeć. w. pozwie. pisemny. wniosek.
o. rozpoznanie. sprawy. w. tym. trybie. i. wydanie. nakazu. zapłaty ..
Jeżeli.są.przesłanki.do.rozpoznania.sprawy.w.trybie.nakazowym,.
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sąd.nie.wyznacza.rozprawy,.gdyż.wydanie.nakazu.następuje.na.
posiedzeniu.niejawnym .

Sąd.wydaje.nakaz. zapłaty,. jeżeli. powód.dochodzi. roszczenia.
pieniężnego.albo.świadczenia.innych.rzeczy.zamiennych,.a.oko-
liczności. uzasadniające. dochodzone. żądanie. są. udowodnione.
dołączonym.do.pozwu:
n. .dokumentem.urzędowym,
n. .zaakceptowanym.przez.dłużnika.rachunkiem,
n. .wezwaniem. dłużnika. do. zapłaty. i. pisemnym. oświadczeniem.

dłużnika.o.uznaniu.długu,
n. .zaakceptowanym. przez. dłużnika. żądaniem. zapłaty,. zwróco-

nym.przez.bank.i.niezapłaconym.z.powodu.braku.środków.na.
rachunku.bankowym .
Sąd.wydaje.również.nakaz.zapłaty.przeciwko.zobowiązanemu.

z.papierów.wartościowych.(np ..weksla,.czeku).należycie.wypeł-
nionych,.których.prawdziwość.i.treść.nie.nasuwają.wątpliwości ..
W.razie.przejścia.na.powoda.praw.z.weksla,.czeku.do.wydania.
nakazu.niezbędne.jest.przedstawienie.dokumentów.do.uzasadnie-
nia. roszczenia,. jeśli.przejście. tych.praw.na.powoda.nie.wynika.
bezpośrednio.z.treści.tych.papierów.wartościowych .

W.razie.braku.podstaw.do.wydania.nakazu.zapłaty.przewodni-
czący.wyznacza.rozprawę .

Wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu 
2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie 
w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Nakaz.zapłaty.wydany.na.podstawie.weksla.lub.czeku.może.być.
w.formie.skróconej.umieszczony.na.ich.odpisie ..Nakaz.zapłaty.dorę-
cza.się.stronom;.pozwanemu.wraz.z.pozwem.i.załącznikami ..Zasadą.
jest,.że.do.nakazów.zapłaty.stosuje.się.odpowiednio.przepisy.o.wyro-
kach ..Jeżeli.doręczenie.nakazu.zapłaty.nie.może.nastąpić.dlatego,.że.
miejsce.pobytu.pozwanego.nie.jest.znane.albo.gdyby.doręczenie.mu.
nakazu. nie. mogło. nastąpić. w. kraju,. sąd. z. urzędu. uchyla. nakaz.
zapłaty,.a.przewodniczący.podejmuje.odpowiednie.czynności .

Jeżeli. natomiast. po. wydaniu. nakazu. zapłaty. okaże. się,. że.
pozwany.w.chwili.wniesienia.pozwu.nie.miał.zdolności.sądowej,.
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zdolności.procesowej.albo.organu.powołanego.do.jego.reprezen-
towania,.a.braki.te.nie.zostały.usunięte.w.wyznaczonym.terminie.
zgodnie. z. przepisami. Kodeksu. postępowania. cywilnego,. sąd.
z.urzędu.uchyla.nakaz.zapłaty.i.wydaje.odpowiednie.postanowie-
nie.(np ..o.odrzuceniu.pozwu) .

Istotnym.udogodnieniem.dla.powoda.dochodzącego. roszczeń.
w.tym.trybie.jest.regulacja.wskazująca,.że.nakaz.zapłaty.z.chwilą.
wydania.stanowi.tytuł.zabezpieczenia,.wykonalny.bez.nadawania.
mu. klauzuli. wykonalności .. Powód. . niezwłocznie. po. wydaniu.
przez. sąd. nakazu,. jeśli. np .. pozwany. wyzbywa. się. swojego.
majątku,.aby.udaremnić.ewentualną.egzekucję,..może.złożyć.do.
komornika.wniosek.o.zabezpieczenie.roszczenia,.dołączając.ory-
ginał. nakazu .. Zabezpieczenie. roszczenia. może. przykładowo.
nastąpić.przez.zajęcie. ruchomości. lub.wynagrodzenia.za.pracę,.
wierzytelności.z.rachunku.bankowego.lub.innych.praw.majątko-
wych.dłużnika ..Dotyczy.to.również.zarządzenia.zakazu.zbywania.
lub. obciążania. nieruchomości. przez. pozwanego .. Kwota. zasą-
dzona.nakazem.wraz.z.wymagalnymi.odsetkami.stanowi.sumę,.
której.złożenie.przez.dłużnika.do.depozytu.sądowego.wystarczy.
do.zabezpieczenia ..Nakaz.zapłaty.wydany.na.podstawie.weksla.
lub.czeku.staje.się.natychmiast.wykonalny.po.upływie.terminu.do.
zaspokojenia.roszczenia ..W.razie.wniesienia.zarzutów.sąd.może.
natomiast,.na.wniosek.pozwanego,.wstrzymać.wykonanie.nakazu .

Jeśli pozwany nie zgadza się z nakazem, może w terminie  
2 tygodni liczonych od doręczenia nakazu wnieść do sądu, 
który wydał nakaz, pismo zawierające zarzuty. W piśmie tym 
pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy 
w części, przedstawić zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, 
a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich 
potwierdzenie.

Jeżeli.pozew.wniesiono.na.urzędowym.formularzu,.wniesienie.
zarzutów. wymaga. również. zachowania. tej. formy .. Sąd. odrzuci.
zarzuty. wniesione. po. upływie. terminu. lub. z. innych. przyczyn.
niedopuszczalne,.jak.również.zarzuty,.których.braków.pozwany,..
na. wcześniejsze. wezwanie. sędziego,. . nie. usunął. w. terminie ..
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Zarzuty.mogą.zostać.przez.pozwanego.wycofane ..W.takiej.sytu-
acji. sąd,. jeżeli. nie.uznaje. cofnięcia. za.niedopuszczalne,.orzeka.
postanowieniem,. że. nakaz. pozostaje. w. mocy .. Nakaz. zapłaty,.
przeciwko.któremu.w.całości.lub.w.części.nie.wniesiono.skutecz-
nie.zarzutów,.ma.skutki.prawomocnego.wyroku .

W.razie.prawidłowego.wniesienia.zarzutów.postępowanie.toczy.
się.nadal ..Sędzia.przewodniczący.wyznacza.rozprawę.i.zarządza.
doręczenie. zarzutów. powodowi .. W. toku. dalszego. postępowania.
nie.można.występować.z.nowymi.roszczeniami.zamiast.lub.obok.
dotychczasowych .. Jednak. w. razie. zmiany. okoliczności. powód.
może.żądać.zamiast.pierwotnego.przedmiotu.sporu.jego.wartości.
lub.innego.przedmiotu,.a.w.sprawach.o.świadczenie.powtarzające.
się. może. ponadto. rozszerzyć. żądanie. pozwu. o. świadczenia. za.
dalsze.okresy ..Jeśli.pracownik.w.pozwie.wskazał,.że.domaga.się.
wydania.nakazu.zapłaty.zobowiązującego.pracodawcę.do.zapłaty.
wynagrodzenia. za. pracę. za. dany. miesiąc,. a. wydany. przez. sąd.
nakaz. nie. uprawomocnił. się,. gdyż. pracodawca. złożył. zarzuty.
i.w.toku.dalszego.postępowania.zalega.z.wypłatą.wynagrodzenia.
za.dalszy.okres.(kolejnych.miesięcy),.to.pracownik.(powód).może.
w.piśmie.procesowym.lub.bezpośrednio.przez.ustne.oświadczenie.
złożone. na. rozprawie. rozszerzyć. pierwotne. żądanie. zawarte.
w.pozwie.o.niezapłacone.dalsze.wynagrodzenie.za.pracę .

Powództwo wzajemne jest w postępowaniu naka-
zowym niedopuszczalne.

Okoliczności.faktyczne,.zarzuty.i.wnioski.dowodowe.niezgło-
szone.w.pozwie.albo.w.piśmie.zawierającym.zarzuty.od.nakazu.
zapłaty. mogą. być. rozpoznawane. jedynie. wtedy,. gdy. strona.
wykaże,. że. nie. mogła. z. nich. skorzystać. wcześniej. lub. gdy.
potrzeba. ich. powołania. wynikła. później .. Powód. może. powołać.
nowe.fakty.i.dowody.w.terminie.tygodnia.od.dnia.doręczenia.mu.
pisma.pozwanego.zawierającego.zarzuty .

Po. przeprowadzeniu. rozprawy. sąd. wydaje. wyrok,. w. którym.
nakaz.zapłaty.w.całości.lub.w.części.utrzymuje.w.mocy.albo.go.
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uchyla.i.orzeka.na.nowo.o.żądaniu.pozwu.bądź.też.postanowie-
niem.uchyla.nakaz.zapłaty.i.pozew.odrzuca.(np ..jeśli.okaże.się,.
że.droga.sądowa.była.niedopuszczalna).lub.postępowanie.umarza.
(np ..w. razie.cofnięcia.pozwu.przez.powoda. lub.zawarcia.przez.
strony.ugody.sądowej) .

Postępowanie upominawcze
Postępowanie.to.–.podobnie.jak.nakazowe.–.należy.do.właści-

wości. sądów.rejonowych. i.okręgowych ..Sąd. rozpoznaje.sprawy.
w.tym.postępowaniu.(na.posiedzeniu.niejawnym),. jeżeli.powód.
dochodzi. roszczenia. pieniężnego .. Inaczej. niż. w. postępowaniu.
nakazowym.do.wydania.nakazu.zapłaty.w.postępowaniu.upomi-
nawczym. nie. jest. konieczny. wniosek. zawarty. w. pozwie .. Sąd.
z.urzędu.ocenia,.czy.spełnione.są.warunki.do.wydania.nakazu,.tj ..
czy.na.podstawie.opisanego.w.pozwie.stanu.faktycznego.niebu-
dzącego. wątpliwości,. można. dochodzone. roszczenie. uznać. za.
uzasadnione .

Nakaz. zapłaty. nie. może. być. wydany,. jeżeli. według. treści.
pozwu:
n. .roszczenie.jest.oczywiście.bezzasadne,
n. .przytoczone.okoliczności.budzą.wątpliwości,
n. .zaspokojenie.roszczenia.zależy.od.świadczenia.wzajemnego,
n. .miejsce.pobytu.pozwanego.nie.jest.znane.albo.gdyby.doręcze-

nie.mu.nakazu.nie.mogło.nastąpić.w.kraju .
W. nakazie. zapłaty,. sąd. nakazuje. pozwanemu,. żeby. w. ciągu..

2. tygodni. od. doręczenia. tego. nakazu. zaspokoił. roszczenie.
w.całości.wraz.z.kosztami.albo.w.tym.terminie.wniósł.sprzeciw.
do.sądu ..Pozwanemu.doręcza.się.nakaz.zapłaty.wraz.z.pozwem.
i.pouczeniem.o.sposobie.wniesienia.sprzeciwu.o.pomijaniu.przez.
sąd.spóźnionych.twierdzeń.i.dowodów.oraz.o.skutkach.niezaskar-
żenia.nakazu .

Jeżeli. doręczenie. nakazu. zapłaty. nie. może. nastąpić. z. tego.
względu,.że.miejsce.pobytu.pozwanego.nie.jest.znane.albo.gdyby.
doręczenie.mu.nakazu.nie.mogło.nastąpić.w.kraju,.sąd.z.urzędu.
uchyla.nakaz.zapłaty,.a.przewodniczący.podejmuje.odpowiednie.
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czynności .. Jeżeli. po. wydaniu. nakazu. zapłaty. okaże. się,. że.
pozwany.w.chwili.wniesienia.pozwu.nie.miał.zdolności.sądowej,.
zdolności.procesowej.albo.organu.powołanego.do.jego.reprezen-
towania,.a.braki.te.nie.zostały.usunięte.w.wyznaczonym.terminie.
zgodnie.z.obowiązującymi.przepisami,.sąd.z.urzędu.uchyla.nakaz.
zapłaty.i.wydaje.odpowiednie.postanowienie .

Jeśli.pozwany.kwestionuje.zasadność.żądania,.powinien.w.ter-
minie. 2. tygodni. od. doręczenia. mu. nakazu. wnieść. sprzeciw ..
Pismo. zawierające. sprzeciw. wnosi. się. do. sądu,. który. wydał.
nakaz.zapłaty ..W.piśmie.pozwany.powinien.wskazać,.czy.zaskarża.
nakaz. w. całości. czy. w. części,. przedstawić. zarzuty. przeciwko.
żądaniu.pozwu.oraz.wszystkie.okoliczności.faktyczne.i.dowody.
na. ich. potwierdzenie .. Jeżeli. pozew. wniesiono. na. urzędowym.
formularzu,.wniesienie. sprzeciwu.wymaga. również.zachowania.
tej. formy ..Sąd.odrzuca.sprzeciw.wniesiony.po.upływie. terminu.
lub.z.innych.niedopuszczalnych.przyczyn.albo.gdy.pozwany.nie.
usunął.braków.w.terminie .

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub 
w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma 
skutki prawomocnego wyroku.

W. razie. prawidłowego. wniesienia. sprzeciwu. nakaz. zapłaty.
traci.moc,.a.przewodniczący.wyznacza.rozprawę.i.zarządza.dorę-
czenie. powodowi. sprzeciwu. razem. z. wezwaniem. na. rozprawę ..
Nakaz.zapłaty.traci.moc.w.części.zaskarżonej.sprzeciwem .

ROzPRAWA W SĄdzIE PRACy

Rozprawa.sądowa. to.niezwykle. istotna. faza.procesu,.podczas.
której.następuje.merytoryczne.badanie.sprawy ..Rozprawa.odbywa.
się.w.ten.sposób,.że.po.wywołaniu.sprawy.i.sprawdzeniu.obecno-
ści.strony.–.najpierw.powód,.a.potem.pozwany.–.zgłaszają.ustnie.
swoje.żądania.i.wnioski.oraz.przedstawiają.twierdzenia.i.dowody.
na. ich. poparcie .. Strony. mogą. ponadto. wskazywać. podstawy.
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prawne. swoich.żądań. i.wniosków ..Każda.ze. stron.zobowiązana.
jest.do.złożenia.oświadczenia.co.do.twierdzeń.strony.przeciwnej,.
dotyczących. okoliczności. faktycznych .. Ponadto. rozprawa. obej-
muje. stosownie. do. okoliczności. postępowanie. dowodowe .. Sąd.
może.w.celu.dokładniejszego.wyjaśnienia.stanu.sprawy.zarządzić.
stawienie.się.na.rozprawę.stron.lub.jednej.z.nich.osobiście.albo.
przez.pełnomocnika ..W.razie.nieobecności. strony.na. rozprawie.
sędzia. przewodniczący. przedstawia. jej. wnioski,. twierdzenia.
i.dowody.znajdujące.się.w.aktach.sprawy .

Przewodniczący,.jeżeli.to.możliwe,.jeszcze.przed.wszczęciem.
postępowania.dowodowego.powinien.przez.zadawanie.pytań.stro-
nom.ustalić,.jakie.z.istotnych.okoliczności.sprawy.są.między.nimi.
sporne,.i.dążyć.do.ich.wyjaśnienia ..W.razie.uzasadnionej.potrzeby.
może. udzielić. stronom. niezbędnych. pouczeń,. a. stosownie. do.
okoliczności.zwraca.im.uwagę.na.celowość.ustanowienia.pełno-
mocnika.procesowego.(art ..212.k .p .c .) ..Regulacja.ta.związana.jest.
z. treścią. art .. 5. k .p .c .,. zgodnie. z. którym. w. razie. uzasadnionej.
potrzeby.sąd.może.udzielić.stronom.i.uczestnikom.postępowania.
występującym.w.sprawie.bez.adwokata.lub.radcy.prawnego.nie-
zbędnych.pouczeń.co.do.czynności.procesowych .

Termin. rozprawy. wyznacza. przewodniczący .. Jeszcze. przed.
rozprawą.przewodniczący.stosownie.do.okoliczności.na.podsta-
wie.pozwu.i.innych.pism.procesowych.może.wydać.zarządzenia.
mające.na.celu.przygotowanie.rozprawy .

Przewodniczący.może.w.szczególności:
n. .wezwać. strony. do. stawienia. się. na. rozprawę. osobiście. lub.

przez.pełnomocnika,
n. .zażądać.na.rozprawę.od.państwowej. jednostki.organizacyjnej.

lub.jednostki.organizacyjnej.samorządu.terytorialnego.znajdu-
jących.się.u.nich.dowodów,.jeżeli.strona.sama.dowodów.tych.
otrzymać.nie.może,

n. .wezwać.na.rozprawę.wskazanych.przez.stronę.świadków,
n. .wezwać.na.rozprawę.osoby.powołane.zgodnie.przez.strony.na.biegłych,
n. .zarządzić.przedstawienie.dokumentów,.przedmiotów.oględzin,.

ksiąg,.planów.itd .
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Strony.postępowania. (choć.najczęściej.w.praktyce.dotyczy. to.
pracodawcy). powinny. pamiętać. o. obowiązku. wykonywania.
zarządzeń.i.postanowień.sądu.(np ..zobowiązania.do.przedłożenia.
na. rozprawę.akt.osobowych,.ewidencji. czasu.pracy.pracownika.
itp .) .

Jeżeli. strona. bez. usprawiedliwionych. powodów. nie. wykona.
w.toku.postępowania.postanowień.lub.zarządzeń,.sąd.może.ska-
zać.ją.na.grzywnę.według.przepisów.o.karach.za.niestawiennic-
two.świadka.i.odmówić.przyznania.kosztów.lub.zastosować.jeden.
z. tych.środków ..Nie.może. jednak.nakazać.przymusowego.spro-
wadzenia.jej.do.sądu ..Gdy.stroną.tą.jest.jednostka.organizacyjna,.
grzywnie. podlega. pracownik. odpowiedzialny. za. wykonanie.
postanowień. lub. zarządzeń,. a. w. razie. niewyznaczenia. takiego.
pracownika. lub.niemożności. jego.ustalenia.–.kierownik. tej. jed-
nostki .

Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przepro-
wadzenia rozprawy w razie jej nieobecności..Rozprawa.ulega.
jednak.odroczeniu,.jeżeli.sąd.stwierdzi.nieprawidłowość.w.dorę-
czeniu. wezwania. albo. jeżeli. nieobecność. strony. jest. wywołana.
nadzwyczajnym.wydarzeniem.lub.inną.znaną.sądowi.przeszkodą,.
której. nie. można. przezwyciężyć .. Rozprawa. ulega. odroczeniu.
także.wówczas,.jeżeli.sąd.postanowi.wezwać.do.wzięcia.udziału.
w.sprawie.lub.zawiadomić.o.toczącym.się.procesie.osoby,.które.
dotychczas. w. postępowaniu. nie. występowały. w. charakterze.
powodów.lub.pozwanych .

Przebieg. rozprawy. jest. uzależniony.od. stanowiska,. jakie. zaj-
muje.wobec.zgłoszonego.roszczenia.pozwany ..Może.on.już.przy.
pierwszej.czynności.procesowej,.tj ..w.odpowiedzi.na.pozew.lub.
na. rozprawie,.uznać. roszczenie ..Sąd.może.wówczas.nie.prowa-
dzić.postępowania.dowodowego,.poprzestać.na.odebraniu.oświad-
czeń.w.formie.tzw ..przesłuchania.informacyjnego.stron.i.wydać.
wyrok.na.podstawie.uznania.powództwa ..Sąd.jest.związany.uzna-
niem.powództwa,.chyba.że.uznanie.jest.sprzeczne.z.prawem.lub.
zasadami. współżycia. społecznego. albo. zmierza. do. obejścia.
prawa.(art ..203.§.4.k .p .c .) .
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Strony.mogą.też.pójść.na.wzajemne.ustępstwa.i.zawrzeć.ugodę.
sądową ..Prowadzenie.wówczas.dalszego.postępowania.zmierza-
jącego.do.wydania.wyroku.będzie. zbędne. i. sąd.wyda.postano-
wienie. o. umorzeniu. postępowania. (art .. 355. k .p .c .) .. Pozwany.
może.jednak.kwestionować.w.całości.lub.w.części.żądanie.pozwu.
i.wówczas.konieczne.będzie.prowadzenie.postępowania.dowodo-
wego .

POSTĘPOWANIE dOWOdOWE

Podstawowe.znaczenie.dla.rozstrzygnięcia.sprawy.w.sądzie.ma.
zatem.obowiązek.wykazywania. swoich. racji ..Nie.warto.biernie.
oczekiwać.na.to,.że.sąd.pracy.podejmie.za.nas.działanie.i.z.urzędu.
będzie.dopuszczał.dowody ..Jedną.z.podstawowych.zasad.obowią-
zujących.w.procedurze.cywilnej.(także.w.postępowaniu.w.spra-
wach. pracowniczych). jest. zasada. kontradyktoryjności. (sporno-
ści) .. Wynika. z. niej. konieczność. aktywnego. działania. stron.
w. postępowaniu. sądowym. (prowadzenia. procesu. przez. strony.
przed. sądem). przez. zgłaszanie. swoich. żądań. i. wskazywanie.
dowodów.na.ich.poparcie ..To.zatem.strony.postępowania.są.zobo-
wiązane. wskazywać. dowody. na. stwierdzenie. faktów,. z. których.
wywodzą.skutki.prawne .

Trzeba. zaznaczyć,. że. reguła. dotycząca. ciężaru. dowodu. nie.
może.być.pojmowana.w.ten.sposób,.że.ciąży.on.zawsze.na.powo-
dzie .. Jak. wskazał. Sąd. Najwyższy. w. wyroku. z. 29. września.
2005. r .. (III. CK. 11/05,. niepubl .),. w. procesie. cywilnym. strony.
mają.obowiązek.twierdzenia.i.dowodzenia.tych.wszystkich.oko-
liczności. (faktów),.które. stosownie.do.art ..227.k .p .c ..mogą.być.
przedmiotem.dowodu .

W.związku.z.tym:
n. .faktów,. z. których. wywodzone. jest. dochodzone. roszczenie,.

powinien. w. zasadzie. dowieść. powód;. dowodzi. on. również.
fakty. uzasadniające. jego. odpowiedź. na. zarzuty. pozwanego;.
pozwany.dowodzi.fakty.uzasadniające.jego.zarzuty.przeciwko.
roszczeniu.powoda,
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n. .faktów.dyskwalifikujących.roszczenie.powoda.(np ..odroczenie.
terminu. płatności. świadczenia. lub. okoliczności. świadczące.
o.przedawnieniu.roszczenia).powinien.dowieść.przeciwnik.tej.
strony,.która.występuje.z.roszczeniem,.czyli.z.zasady.pozwany .

PRzykŁAd
Pracodawca wniósł przeciwko pracownikowi pozew o odszkodowanie 
z tytułu powstałego niedoboru w magazynie. Pozwany pracownik (odpowie-
dzialny materialnie) podniósł zarzut przedawnienia roszczenia. Twierdził, że 
2 lata przed wniesieniem pozwu prezes spółki dowiedział się od dyrektora 
ds. zaopatrzenia, że wystąpił niedobór. Już zatem w tym czasie pracodawca 
uzyskał wiadomość o faktach, z których przy prawidłowym rozumowaniu 
można i należy wyprowadzić wniosek, że szkoda jest wynikiem zawinionego 
działania lub zaniechania pracownika. Od tego momentu powinien być 
liczony roczny termin przedawnienia określony w art. 291 § 2 k.p. Skoro 
pozwany pracownik powołuje się na okoliczności świadczące o przedawnie-
niu roszczenia (upływ roku od powzięcia przez pracodawcę wiadomości 
o wyrządzeniu przez pracownika szkody), to powinien je wykazać (np. przez 
złożenie wniosku o przesłuchanie dyrektora lub innych osób będących świad-
kami rozmowy dyrektora z prezesem).

Strony.postępowania.przed.sądem.pracy.powinny.pamiętać,.że.
dowody.przeprowadza.się.jedynie.w.celu.wykazania.okoliczności.
istotnych.dla.merytorycznego.rozstrzygnięcia.sprawy .

Fakty.powszechnie.znane.(tj ..takie,.o.których.istnieniu.każdy.
wie. lub. może. się. dowiedzieć. z. ogólnie. dostępnych. źródeł,. np ..
wydarzenia.historyczne).sąd.bierze.pod.uwagę.nawet.bez.powo-
łania. się. na. nie. przez. strony .. Nie. wymagają. one. dowodu .. To.
samo.dotyczy.faktów.znanych.sądowi.urzędowo.(faktów,.o.któ-
rych. sąd. dowiedział. się. przy. wykonywaniu. czynności. urzędo-
wych,.np ..przy.rozpoznawaniu.innej.sprawy),. jednak.sąd.powi-
nien. na. rozprawie. zwrócić. na. nie. uwagę. stron .. Nie. wymagają.
również.dowodu.fakty.przyznane.(potwierdzone).w.toku.postę-
powania. przez. stronę. przeciwną,. jeżeli. przyznanie. nie. budzi.
wątpliwości .
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Ciężar dowodu
Prawidłowe. wypełnienie. obowiązku. udowodnienia. korzyst-

nych.dla.strony.i.istotnych.dla.rozstrzygnięcia.faktów.często.decy-
duje. o. wygraniu. sprawy. przed. sądem .. W. typowych. sprawach.
rozpoznawanych. przez. sąd. pracy. co. do. istnienia. ważnej. przy-
czyny.wypowiedzenia.ciężar.dowodu.spoczywa.na.pracodawcy ..
Pracownika. obciąża. natomiast. dowód. istnienia. okoliczności.
przytoczonych.przez.niego.w.celu.wykazania,.że.wypowiedzenie.
jest.nieuzasadnione.(wyrok.SN.z.8.marca.1997.r .,.I.PRN.17/77,.
OSNP. 1977/9/172) .. Jeżeli. natomiast. istnieje. uzasadniona. przy-
czyna.wypowiedzenia.umowy.o.pracę,.np ..naruszenie.dyscypliny.
pracy.przez.pracownika,. jego.będzie.obciążał.dowód,.że.wypo-
wiedzenie. mimo. to. byłoby. niesłuszne. i. stanowiło. nadużycie.
prawa.w.rozumieniu.art ..8.k .p ..(wyrok.SN.z.2.lipca.1976.r .,.I.PR.
111/76,. niepubl .) .. W. zakresie. spraw. dotyczących. mobbingu.
trzeba.zaznaczyć,.że.pracownik.nie.korzysta.z.żadnych.ułatwień.
dowodowych.(takich.jak.choćby.w.przypadku.roszczeń.wynika-
jących.z.dyskryminacji) ..W.wyroku.z.6.grudnia.2005.r ..(III.PK.
94/05).Sąd.Najwyższy.wskazał.jednoznacznie,.że.pracownik.jest.
zobowiązany. również. do. przytoczenia. faktów. wskazujących. na.
mobbing.i.obciąża.go.przy.tym.ciężar.ich.udowodnienia ..Także.
w. wyroku. Sądu. Najwyższego. z. 5. października. 2007. r .. (II. PK.
31/07). podkreślono,. że. ustawowe. przesłanki. mobbingu. muszą.
być. spełnione. łącznie. i. według. ogólnych. reguł. dowodowych..
(art .. 6. k .c .). powinny. być. wykazane. przez. pracownika,. który.
z. tego. faktu.wywodzi. skutki.prawne ..Na.pracowniku.spoczywa.
też. ciężar. udowodnienia,. że. wynikiem. nękania. (mobbingu). był.
rozstrój.zdrowia ..Jeśli.zatem.pracownik.dochodzi.roszczeń.wyni-
kających.z.mobbingu.(np ..zadośćuczynienia.za.rozstrój.zdrowia),.
powinien.dążyć.do.wykazania.2.okoliczności:. że.w.ogóle.miał.
miejsce.mobbing.(działania.pracodawcy.muszą.być.jednocześnie.
uporczywe.i.długotrwałe.oraz.polegać.na.nękaniu.lub.zastrasza-
niu. pracownika. (wyrok. SN. z. 8. grudnia. 2005. r .,. I. PK. 103/05).
i.mobbing. spowodował.u.pracownika. rozstrój. zdrowia .. Jeśli. do.
zachowań. mających. charakter. mobbingu. dochodziło. ze. strony.
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współpracowników. (przełożonych),. poszkodowany. pracownik.
może. też. wykazywać,. że. pracodawca. nie. podejmował. działań.
zmierzających.do.przeciwdziałania.mobbingowi .

PRzykŁAd
Pracownik wniósł przeciwko pracodawcy pozew o zadośćuczynienie za roz-
strój zdrowia, spowodowany stosowaniem mobbingu. W trakcie rozprawy 
sądowej złożył wniosek o przesłuchanie świadków i dopuszczenie dowodu 
z opinii psychiatry w celu wykazania rozstroju zdrowia spowodowanego 
mobbingiem. Po przeprowadzeniu dowodów przedstawionych przez strony 
(zeznania świadków) sąd pracy oddalił powództwo bez przeprowadzania 
dowodu z opinii biegłego psychiatry, gdyż zgromadzone dowody nie potwier-
dziły stosowania przez pracodawcę mobbingu. W tej sytuacji dopuszczenie 
dowodu z opinii biegłego było zbędne.

W. niektórych. sytuacjach. ciężar. dowodu. spoczywa. na. praco-
dawcy ..Jak.wskazał.Sąd.Najwyższy.w.wyroku.z.6.lutego.1997.r ..
(I.PKN.68/96,.OSNP.1997/18/339),.sprawie.o.roszczenia.wynika-
jące.z.rozwiązania.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia.z.powodu.
ciężkiego.naruszenia.przez.pracownika.jego.podstawowych.obo-
wiązków,.ciężar.udowodnienia.okoliczności.uzasadniających.taki.
sposób. rozwiązania. umowy. o. pracę. (w. szczególności. zawinio-
nego.–.w.postaci.co.najmniej.ciężkiego.niedbalstwa.–.zachowa-
nia. lub. braku. działania. pracownika). spoczywa. na. pracodawcy ..
Także.na.pracodawcy.spoczywa.ciężar.udowodnienia.niezdolno-
ści.do.pracy.pracownika.stawiającego.się.do.niej.po.wyczerpaniu.
okresu.pobierania.zasiłku.chorobowego.(art ..53.§.1.pkt.1. lit ..b.
k .p .) ..Pracodawca.powinien.w.takiej.sytuacji.skierować.pracow-
nika.na.odpowiednie.badanie.lekarskie.(wyrok.SN.z.25.listopada.
2005.r .,.I.PK.89/05,.OSNP.2006/19–20/296) .

Podobnie.wygląda.rozkład.ciężaru.dowodu.w.sprawach,.w.któ-
rych. pracodawcy. dochodzą. od. pracownika. zwrotu. nienależnie.
wypłaconych.świadczeń ..W.wyroku.z.9.stycznia.2007.r ..(II.PK.
138/06,.OSNP.2008/3–4/38).Sąd.Najwyższy.podkreślił,.że.pra-
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cownik.ma.prawo.uważać,.że.świadczenie.wypłacane.przez.pra-
codawcę. posługującego. się. wyspecjalizowanymi. służbami. jest.
spełniane.zasadnie. i.zgodnie.z.prawem,.a.więc. jego.obowiązek.
liczenia.się.ze.zwrotem.świadczenia.ogranicza.się.zasadniczo.do.
sytuacji,. w. których. ma. świadomość. otrzymania. świadczenia..
(art ..409.k .c ..w.zw ..z.art ..410.§.1.k .c .. i.w.zw ..z.art ..300.k .p .) ..
Ciężar.dowodu.w.tej.sytuacji.spoczywa.na.pracodawcy .

Przerzucenie ciężaru dowodu
W. niektórych. szczególnych. wypadkach. mamy. do. czynienia.

z.tzw ..przerzuceniem.ciężaru.dowodu ..Może.tak.być.w.sprawach.
dotyczących. wynagrodzenia. za. godziny. nadliczbowe. w. przy-
padku. nieprowadzenia. lub. niewłaściwego. prowadzenia. przez.
pracodawcę. ewidencji. czasu. pracy. pracownika .. Jednoznacznie.
wypowiedział. się. w. tym. zakresie. Sąd. Najwyższy. w. wyroku.
z.14.maja.1999. r .. (I.PKN.62/99),. stwierdzając,. że.pracodawca,.
który.wbrew.obowiązkowi.przewidzianemu.w.art ..94.pkt ..9a.k .p ..
nie.prowadzi.list.obecności,.list.płac.ani.innej.dokumentacji.ewi-
dencjonującej. czas. pracy. pracownika. i. wypłacanego. mu. wyna-
grodzenia,. musi. liczyć. się. z. tym,. że. będzie. na. nim. spoczywał.
ciężar.udowodnienia.nieobecności.pracownika,.jej.rozmiaru.oraz.
wypłaconego.wynagrodzenia ..Na.pracodawcy.będzie.spoczywał.
wówczas. ciężar. udowodnienia,. że. pracownik. rzeczywiście. nie.
pracował.w.tym.czasie.i.wynagrodzenie.za.godziny.nadliczbowe.
mu.się.nie.należy .

Sąd.pracy.nie.może.jednak.–.nawet.w.przypadku.braku.prawi-
dłowej. ewidencji. czasu. pracy. –. bezkrytycznie. przyjmować.
wszystkich. twierdzeń. powoda. w. zakresie. dokonanych. przez.
niego.obliczeń.pracy.w.godzinach.nadliczbowych.i.wynagrodze-
nia.dochodzonego.pozwem,.ale.powinien.ocenić.zasadność.żąda-
nia. na. podstawie. całokształtu. przeprowadzonych. w. sprawie.
dowodów .

W. sprawach. z. powództwa. pracownika. dotyczących. roszczeń.
związanych. z.dyskryminacją. sam.Kodeks.pracy.w.art .. 183b. §.1.
zwolnił.pracownika.z.konieczności.udowodnienia.faktu.jego.dys-
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kryminacji ..To.zatem.pracodawca,.chcąc.zwolnić.się.od.odpowie-
dzialności,. powinien. udowodnić,. że. nie. dyskryminuje. pracow-
nika ..Przyjmuje.się.jednak,.że.osoba,.która.uznaje.się.za.dyskry-
minowaną,. powinna. przedstawić. przed. sądem. okoliczności,.
z. których. można. domniemywać. istnienie. bezpośredniej. lub.
pośredniej.dyskryminacji .

Jeśli. natomiast. w. sprawie. z. powództwa. pracownika. o. wyna-
grodzenie. wynikające. z. umowy. o. pracę. pozwany. pracodawca.
kwestionuje. prawdziwość. przedstawionej. przez. pracownika.
umowy.o.pracę.jako.dokumentu.prywatnego,.to.na.nim.spoczywa.
ciężar.udowodnienia.nieprawdziwości. tego.dokumentu ..Umowa.
o. pracę. stanowi. bowiem. dokument. prywatny,. a. zaprzeczenie.
prawdziwości.takiego.dokumentu.złożonego.przez.jedną.ze.stron.
procesu. przenosi. (zgodnie. z. art .. 253. k .p .c .). na. drugą. stronę.
(zaprzeczającą). ciężar. wykazania,. że. dokument. nie. jest. praw-
dziwy.(wyrok.SN.z.4.września.2007.r .,.I.PK.112/07) .

Ponadto,. jak. wskazał. Sąd. Najwyższy. w. wyroku. z. 3. marca.
1971. r .. (II. PR. 453/70,. niepubl .),. ilekroć. jedna. ze. stron. swoim.
postępowaniem.spowoduje.uniemożliwienie. lub.poważne.utrud-
nienie. wykazania. okoliczności. przeciwnikowi,. na. którym. spo-
czywał.ciężar.ich.udowodnienia,.wówczas.na.tę.stronę.przechodzi.
ciężar.dowodu.co.do.tego,.że.okoliczności.takie.nie.zachodziły .

ROdzAJE dOWOdÓW W PROCESIE

Strona.co.do.zasady.może.w.całym.toku.postępowania.przed.
sądem.przytaczać.okoliczności.faktyczne.i.dowody.na.uzasadnie-
nie. swoich. wniosków. lub. dla. odparcia. wniosków. i. twierdzeń.
strony.przeciwnej ..Sąd.pominie.jednak.dowody,.jeżeli.okoliczno-
ści. sporne.zostały. już.dostatecznie.wyjaśnione. lub. jeżeli. strona.
powołuje.dowody.jedynie.dla.zwłoki .

Warto.być.aktywnym.w.trakcie.sporu.przed.sądem.pracy,.tym.
bardziej. że. jeśli. pracodawca. w. procesie. sądowym. jest. stroną.
pozwaną,. to.brak. jego.aktywności. (gdy.nie.stawia.się.w.sądzie.
lub.nie.wniesie.żadnego.pisma.zawierającego.ustosunkowanie.się.
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do.pozwu).może.spowodować.wydanie.przez.sąd.wyroku.zaocz-
nego .. Poza. tym,. gdy. strona. nie. wypowie. się,. co. do. twierdzeń.
strony.przeciwnej.o.faktach,.sąd,.mając.na.względzie.wyniki.całej.
rozprawy,.może.fakty.te.uznać.za.przyznane .

Strony. mogą. zgłaszać. wnioski. o. przeprowadzenie. dowodu.
z.dokumentów.(urzędowych.lub.prywatnych).zeznań.świadków,.
opinii.biegłych,.przesłuchania.stron ..Możliwe.jest.także.przepro-
wadzenie. innych. dowodów,. np .. oględzin,. eksperymentu. sądo-
wego.(np ..w.sprawie.dotyczącej.ustalenia.wypadku.przy.pracy) ..
Jeśli.strona.uważa,.że.jakiś.dowód.nawet.niespełniający.formalnie.
wszystkich. wymogów. procesowych. może. przyczynić. się. do.
wykazania.jej.racji,.powinna.ten.dowód.przedłożyć.sądowi,.który.
oceni.go.w.ramach.swobodnej.oceny.dowodów ..Trzeba.pamiętać,.
że.strona.powołująca.dowód.powinna.wskazać,.na.jaką.okolicz-
ność.ma.być.on.przeprowadzony,.czyli.co.strona.chce.nim.wyka-
zać .

Dokumenty
Spośród.dowodów.największe.znaczenie.mają.dokumenty.jako.

środek. dowodowy. najbardziej. pewny .. Przeprowadzenie. dowodu.
z.dokumentu.polega.na.zapoznaniu.się.przez.sąd.z. jego. treścią.
przez.jego.odczytanie ..Przepisy.procedury.cywilnej.wprowadzają.
podział.na.dokumenty.urzędowe.i.prywatne .

Urzędowe.dokumenty.są.sporządzone.w.odpowiedniej. formie.
przez.powołane.do.tego.organy.władzy.publicznej.i.inne.organy.
państwowe. w. zakresie. ich. działania,. a. także. organizacje. zawo-
dowe,. samorządowe,. spółdzielcze. i. inne. organy. społeczne.
w.zakresie.zleconych.im.przez.ustawę.spraw.z.dziedziny.admini-
stracji.publicznej.(np ..akt.notarialny.lub.decyzja.administracyjna) ..
Dokumenty.takie.mają.większą.moc.dowodową ..Korzystają.one.
bowiem. nie. tylko. z. domniemania. prawdziwości. (tzn .. świadczą.
o.tym,.że.osoba,.która.je.podpisała,.złożyła.oświadczenie.zawarte.
w. tym.dokumencie),.ale.stanowią. także.dowód. tego,.co.zostało.
w. nich. urzędowo. zaświadczone .. Domniemania. te. mogą. być.
zakwestionowane.za.pomocą.dowodów.przeciwnych .
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Dokumentami. prywatnymi. są. wszelkie. inne. dokumenty ..
Korzystają.one. jedynie.z.domniemania.prawdziwości. (stanowią.
dowód.tego,.że.osoba,.która.go.podpisała,.złożyła.oświadczenie.
zawarte.w.dokumencie) .

Należy.podkreślić,.że.każdy.jest.zobowiązany.przedstawić.na.
żądanie.sądu.dokument.znajdujący.się.w.jego.posiadaniu.i.stano-
wiący.dowód.faktu.istotnego.do.rozstrzygnięcia.sprawy,.chyba.że.
dokument.zawiera.tajemnicę.państwową ..W.praktyce.sądy.pracy.
najczęściej. korzystają. z. dokumentów. w. postaci. akt. osobowych.
pracownika,.kart.ewidencji.czasu.pracy,.list.obecności,.list.płac,.
protokołów. powypadkowych,. dokumentacji. lekarskiej. pracow-
nika .

Zeznania świadków
Jednym.z.najczęściej. stosowanych.dowodów.w.postępowaniu.

przed.sądem.pracy.są.zeznania.świadków ..Składanie.zeznań.jest.
obowiązkiem .. Za. nieusprawiedliwione. niestawiennictwo. sąd.
może.skazać.świadka.na.grzywnę,.po.czym.wzywa.go.powtórnie,.
a. w. razie. ponownego. niestawiennictwa. skazuje. na. kolejną.
grzywnę. i. może. zarządzić. jego. przymusowe. sprowadzenie ..
Wysokość.grzywny.nie.może.przekraczać.5000.zł. (art ..163.§.1.
k .p .c .) ..Przyjmuje.się,.że.jest.to.kwota.maksymalna,.nawet.wtedy.
gdy. grzywna. jest. wymierzana. kilkakrotnie. w. stosunku. do. tej.
samej.osoby .

Świadek.w.ciągu.tygodnia.od.daty.doręczenia.mu.postanowie-
nia.skazującego.go.na.grzywnę.lub.na.pierwszym.posiedzeniu,.na.
które.zostanie.wezwany,.może.usprawiedliwić.swoje.niestawien-
nictwo ..W.razie.usprawiedliwienia.niestawiennictwa.sąd.zwolni.
świadka.od.grzywny.i.od.przymusowego.sprowadzenia ..Świadek.
ma.obowiązek.stawić.się.wówczas.na.kolejną.rozprawę.w.sądzie .

PRzykŁAd
Pozwany pracodawca w sprawie wniesionej przez pracownika o przywróce-
nie do pracy złożył wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków na 
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okoliczność sposobu wykonywania obowiązków przez pracownika. 
Świadkowie ci zostali wezwani przez sędziego na rozprawę. Jeden z nich nie 
stawił się na rozprawę, a w piśmie skierowanym do sądu wskazał, że nie ma 
żadnych wiadomości do przekazania w tej sprawie. Takie pisemne oświad-
czenie nie zwalnia świadka z obowiązku stawienia się w sądzie, a niesta-
wiennictwo może spowodować nałożenie przez sąd grzywny.

Świadkami.nie.mogą.być:
n. .osoby.niezdolne.do.spostrzegania.lub.komunikowania.swoich.

spostrzeżeń. (np .. osoby. chore,. niepełnosprawne. lub. upośle-
dzone),

n. .wojskowi. i. urzędnicy. niezwolnieni. od. zachowania. w. tajem-
nicy. informacji. niejawnych. o. klauzuli. „zastrzeżone". lub.
„poufne",.jeżeli.ich.zeznanie.miałoby.być.połączone.z.jej.naru-
szeniem,

n. .przedstawiciele. ustawowi. stron. oraz. osoby,. które. mogą. być.
przesłuchane.w.charakterze.strony.jako.organy.osoby.prawnej.
lub.innej.organizacji.mającej.zdolność.sądową.(np ..członkowie.
zarządu.spółki.z.o .o ..będącej.pracodawcą),

n. .współuczestnicy.jednolici.(tj ..współuczestnicy.sporu,.których.
niepodzielnie.dotyczy.wyrok);.mogą.oni. zostać.przesłuchani.
tylko.w.charakterze.strony,

n. .mediatorzy.–.co.do.faktów,.o.których.dowiedzieli.się.w.związku.
z.prowadzeniem.mediacji,.chyba.że.strony.zwolnią.go.z.obo-
wiązku.zachowania.tajemnicy.mediacji .
Istnieje.także.prawo.odmowy.zeznań ..Przysługuje.ono:

n. .małżonkom.stron,
n. .ich.wstępnym.(rodzice,.dziadkowie.itd .),
n. .zstępnym.(dzieci,.wnuki.itd .),
n. .rodzeństwu. oraz. powinowatym. w. tej. samej. linii. lub. stopniu.

(np ..teść,.teściowa,.szwagier),
n. .osobom.pozostającym.ze.stronami.w.stosunku.przysposobie-

nia .
Prawo.odmowy.zeznań.trwa.po.ustaniu.małżeństwa.lub.rozwią-

zaniu.stosunku.przysposobienia .
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Poza. tym.świadek.może.odmówić.odpowiedzi.na.zadane.mu.
pytanie,. jeżeli. zeznanie.mogłoby.narazić. jego. lub. jego.bliskich.
na:
n. .odpowiedzialność.karną,
n. .hańbę.(utratę.dobrego.imienia),
n. .dotkliwą.i.bezpośrednią.szkodę.majątkową .

Świadek.może.odmówić.zeznań.także,.gdy.zeznanie.miałoby.
być.połączone.z.pogwałceniem.istotnej.tajemnicy.zawodowej.(np ..
w. przypadku. lekarza,. adwokata,. notariusza) .. Duchowny. może.
odmówić.zeznań.co.do.faktów.powierzonych.mu.na.spowiedzi .

Poza. powyższymi. przypadkami. istnieje. obowiązek. składania.
zeznań .

Strona.powołująca.się.na.dowód.ze.świadków.musi.pamiętać,.
że.jest.zobowiązana.oznaczyć.fakty,.które.mają.być.zeznaniami.
poszczególnych. świadków,. oraz. wskazać. świadków,. tak. aby.
wezwanie.ich.do.sądu.było.możliwe.(należy.podać.imię,.nazwi-
sko.świadka,.jego.adres) ..Czasami.zdarza.się,.że.świadkowie.ze.
względu.na.poważną.chorobę.lub.kalectwo.nie.są.w.stanie.stawić.
się.w.sądzie ..W.takiej.sytuacji. ich.przesłuchanie.może.nastąpić.
w. miejscu,. gdzie. przebywają. (np .. w. domu. lub. w. szpitalu) ..
Świadkowie,. których. zeznania. przeczą. sobie. wzajemnie,. mogą.
być.konfrontowani ..Świadkowie.w.tej.sytuacji.mogą.podtrzymać.
swoje. zeznania,. a. także. wypowiedzieć. się. co. do. odmiennych.
zeznań. innych. świadków .. Świadek. ma. prawo. żądać. zwrotu.
wydatków.koniecznych,.związanych.ze.stawiennictwem.do.sądu.
(koszty.podróży),.a.ponadto.wynagrodzenia.za.utratę.zarobku .

Opinie biegłych
Opinia.biegłego.jest.szczególnym.środkiem.dowodowym.wyko-

rzystywanym.w.sytuacji,.gdy.do.ustalenia.pewnych.okoliczności.
niezbędne. są. wiadomości. specjalne. (wiedza. szczególna,. inaczej.
specjalistyczna) ..W.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.dość.często.
dopuszczane. są. dowody. z. opinii. biegłych. sądowych. z. zakresu.
medycyny. (np .. co. do. stanu. zdrowia. pracowników. w. sprawach.
dotyczących.roszczeń.odszkodowawczych.z.tytułu.uszczerbku.na.
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zdrowiu.pracownika).i.księgowości.(np ..w.sprawach.dotyczących.
wynagrodzeń.za.przepracowane.godziny.nadliczbowe) .

Biegły.powinien.wyjaśnić.przyjęte.ogólne.zasady.z.danej.dzie-
dziny.lub.odnieść.się.do.konkretnych.przedstawionych.mu.kwestii.
budzących.wątpliwości ..Nie.powinien.natomiast.wyręczać.i.zastę-
pować.sądu,.ingerując.w.konkretne.ustalenia.lub.sposób.rozstrzy-
gnięcia.sprawy ..Dowód.ten.nie.powinien.być.wykorzystywany.do.
ustalenia.faktów,.a.jedynie.do.udzielenia.sądowi.wyjaśnień,.choć.
czasami. biegły. –. przy. wykorzystaniu. swojego. doświadczenia.
i.wiedzy.w.danej.dziedzinie.–.może.poczynić.pewne.spostrzeże-
nia.przydatne.do.odtworzenia.stanu.faktycznego .

Niezwykle.istotny.element.opinii.biegłego.stanowi.jej.uzasadnie-
nie ..Jest.ono.niezbędne.zarówno.dla.stron,.jak.i.dla.sądu ..Dowód.
z.opinii.biegłego.podlega.bowiem.–.jak.każdy.inny.dowód.–.ocenie ..
Niewątpliwie.jest.ona.ograniczona,.gdyż.obejmuje.poziom.wiedzy.
biegłego,.podstawy.teoretyczne.opinii,.sposób.motywowania.sfor-
mułowanego. stanowiska,. stanowczość. wyrażanych. ocen,. analizę.
logiczności.i.poprawności.wniosków.bez.wkraczania.jednak.w.sferę.
wiedzy.specjalistycznej ..Dlatego.opinia.nie.może.sprowadzać.się.
tylko. do. wyrażenia. zdania. przez. biegłego,. ale. musi. tworzyć.
logiczną.całość ..W.uzasadnieniu.opinii.biegły.powinien.wskazać.
i.uzasadnić.przesłanki,.które.doprowadziły.go.do.końcowych.wnio-
sków ..Brak.w.opinii.fachowego.uzasadnienia.wniosków.końcowych.
może.być.podstawą.zakwestionowania.tego.dowodu .

Zdarza się jednak tak, że w sprawie zostały wydane 2 opi-
nie biegłych zawierające odmienne wnioski. Zasadą jest, że 
sąd powinien wówczas ocenić te opinie i uznać jedną z nich za 
przekonującą..Czasami.ze.względu.na.stopień.trudności.(facho-
wość). zagadnień. stanowiących. podstawę. wydania. opinii.
konieczne.jednak.będzie.powołanie.kolejnego.biegłego,.którego.
opinia.w.danej.sprawie.będzie.rozstrzygająca .

Przesłuchanie stron
Dowód. z. przesłuchania. stron. ma. charakter. posiłkowy .. Sąd.

może.dopuścić.ten.dowód,.jeżeli.po.wyczerpaniu.środków.dowo-
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dowych. (najczęściej. w. postaci. dokumentów. i. świadków). lub.
w.razie.ich.braku.pozostały.niewyjaśnione.fakty.istotne.do.roz-
strzygnięcia.sprawy .

Uzupełniający. charakter. dowodu. z. przesłuchania. stron. jest.
podyktowany.tym,.że.przesłuchiwane.są.osoby.żywotnie.zainte-
resowane.wynikiem.procesu ..Dlatego.ustalenie.przez. sąd.pracy.
faktycznych.okoliczności.sprawy.wyłącznie.na.podstawie.zeznań.
stron,. z. pominięciem. innych. –. możliwych. do. przeprowadzenia.
i.zawnioskowanych.przez.strony.dowodów.–.może.zostać.uznane.
za.naruszenie.zasad.postępowania.wpływające.istotnie.na.wynik.
sprawy .

O.kolejności.przesłuchania.stron.decyduje.sędzia.na.rozprawie ..
Jeśli.sąd.dopuści.dowód.z.przesłuchania.stron,.to.przesłuchuje.je.
najpierw. bez. odbierania. przyrzeczenia .. Jeżeli. przesłuchanie. to.
nie.wyświetli.dostatecznie.faktów,.sąd.może.przesłuchać.według.
swojego. wyboru. jedną. ze. stron. ponownie,. ale. wówczas. już. po.
uprzednim. odebraniu. od. niej. przyrzeczenia .. Przed. odebraniem.
przyrzeczenia.sąd.uprzedza.stronę.o.odpowiedzialności.karnej.za.
złożenie.fałszywych.zeznań .

Za.osobę.prawną.(np ..będącą.pracodawcą.spółkę.z.ograniczoną.
odpowiedzialnością).przesłuchiwane.są.osoby.wchodzące.w.skład.
organu.uprawnionego.do.jej.reprezentowania.(członkowie.zarządu.
spółki),. przy. czym. sąd. decyduje,. czy. przesłuchać. wszystkie. te.
osoby,.czy.też.tylko.niektóre.z.nich .

Regułą. jest. przesłuchanie. obu. stron .. Jeśli. jednak. z. przyczyn.
natury.faktycznej.lub.prawnej.można.przesłuchać.co.do.okolicz-
ności.spornych.tylko.jedną.stronę,.sąd.oceni,.czy.mimo.to.należy.
przesłuchać.tę.stronę,.czy.też.dowód.ten.pominąć.w.zupełności ..
Ograniczenie.dowodu.do.przesłuchania.jednej.strony.w.sytuacji,.
gdy.przesłuchanie.drugiej.było.możliwe,.może.–.w.danych.oko-
licznościach.–.zostać.potraktowane.jako.naruszenie.zasady.rów-
nouprawnienia. stron. i. stanowić. uzasadniony. zarzut. apelacyjny.
strony. (podnoszony. w. apelacji. zarzut. naruszenia. przepisów.
postępowania. mogący. mieć. istotny. wpływ. na. rozstrzygnięcie.
sprawy) .
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Dowody niestandardowe
Kodeksowy. katalog. dowodów. nie. jest. zamknięty .. Dowodami.

mogą. być. zatem. także. zdjęcia,. nagrania. dokonane. na. wszelkich.
urządzeniach. zapisujących. obraz. i/lub. dźwięk. (np .. nagrania. na.
dyktafon. rozmów. przeprowadzanych. w. pracy,. nagrania. z. kamer.
przemysłowych) ..Szczególne.emocje.stron.budzą.nagrania.dokony-
wane.dyktafonem.bez.zgody.rozmówcy ..Zdarzają.się.one.najczę-
ściej.w.procesach.dotyczących.roszczeń.wynikających.z.naruszenia.
dóbr.osobistych.pracownika,.mobbingu.lub.dyskryminacji ..Nie.ma.
powodów. do. całkowitej. dyskwalifikacji. takiego. dowodu,. nawet.
jeżeli.nagrań.tych.dokonywano.bez.wiedzy.jednego.z.rozmówców ..
Przy.dzisiejszym.poziomie.techniki.możliwe.jest.dokonanie.rzetel-
nego. i. niebudzącego. wątpliwości. sprawdzenia. autentyczności.
zapisu ..Należy.jednak.pamiętać,.że.tego.rodzaju.nagrania.mogą.nie.
w. pełni. obiektywnie. oddawać. relacje. między. np .. pracownikiem.
a.pracodawcą ..Nagrywający.rozmowę.jest.bowiem.do.niej.przygo-
towany,.może.odpowiednio.nią.sterować.(wręcz.reżyserować.roz-
mowę). i.poruszając.odpowiednie.wątki.doprowadzić.do.eskalacji.
emocji. u. rozmówcy,. który. jest. nagrywany,. a. o. tym. nie. wie ..
Generalnie.trzeba.stwierdzić,.że.nagrania.takie.mają.taką.samą.moc.
jak. inne.dowody,.choć.oczywiście.podlegają.kontroli. sądu.(o. ich.
dopuszczeniu.zawsze.decyduje.sąd,.który.ocenia.także.ich.wartość.
dowodową) .

OCENA dOWOdÓW PRzEz SĄd

Po. przeprowadzeniu. postępowania. dowodowego. sąd. pracy.
dokonuje.oceny.wiarygodności.i.mocy.poszczególnych.dowodów.
według. własnego. przekonania. na. podstawie. wszechstronnego.
rozważenia. całego. zebranego. w. sprawie. materiału .. Taka. jest.
istota.swobodnej.oceny.dowodów ..Trzeba.jednak.od.razu.podkre-
ślić,.że.ocena.swobodna.nie.może.być.oceną.dowolną ..Przepisy.
procedury.cywilnej.nakładają.bowiem.na.sąd.orzekający.obowią-
zek.wszechstronnego.rozważenia.zebranego.materiału.w.sprawie,.
uwzględnienia.wszystkich.dowodów.przeprowadzonych.w.postę-
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powaniu,. skonkretyzowania. okoliczności. towarzyszących. prze-
prowadzeniu.poszczególnych.dowodów.mających.znaczenie.dla.
oceny.ich.mocy.i.wiarygodności,.a.także.wskazania.jednoznacz-
nego.kryterium.oraz.argumentacji.pozwalającej.–.wyższej.instan-
cji.i.skarżącemu.–.na.weryfikację.dokonanej.oceny.w.przedmio-
cie.uznania.dowodu.za.wiarygodny.bądź.też.jego.zdyskwalifiko-
wanie,. jak. również. przytoczenia. w. uzasadnieniu. zaskarżonego.
orzeczenia. dowodów,. na. których. sąd. się. oparł,. i. przyczyn,. dla.
których. innym. dowodom. odmówił. wiarygodności. (wyrok. SN.
z.29.września.2000.r .,.V.CKN.94/00,.niepubl .) .

UGOdOWE zAkOŃCzENIE SPORU

Indywidualne. spory. pracownicze. mogą. być. rozwiązywane. na.
mocy. ugody. między. pracownikiem. a. pracodawcą. zawartej. bez.
jakiegokolwiek. udziału. sądu. (ugoda. pozasądowa). lub. w. ramach.
postępowania.przed.komisją.pojednawczą.powołaną.u.danego.pra-
codawcy. (art .. 244–258. k .p .) .. Możliwe. jest. także. zawarcie. ugody.
w.postępowaniu.pojednawczym.na.podstawie.zawezwania.do.próby.
ugodowej. jeszcze.przed.wniesieniem.pozwu.(art ..184–186.k .p .c .) ..
O.zawezwanie.do. takiej.próby.–.bez.względu.na.właściwość.rze-
czową.–.można.zwrócić.się.do.sądu.rejonowego.ogólnie.właściwego.
dla. przeciwnika. (tj .. sądu. miejsca. zamieszkania. przeciwnika. lub.
jego.siedziby.–.w.przypadku.innego.podmiotu.niż.osoba.fizyczna) .

Mediacja
Ugodę. można. zawrzeć. również. przed. mediatorem. (18315.

k .p .c .) ..Mediację.prowadzi.się.na.podstawie.umowy.o.mediację.
albo. postanowienia. sądu. kierującego. strony. do. mediacji ..
Postanowienie.takie.wydane.jest.tylko.raz.w.toku.postępowania ..
Może.być.wydane.jedynie.do.zamknięcia.pierwszego.posiedze-
nia. wyznaczonego. na. rozprawę .. Później. sąd. może. skierować.
strony.do.mediacji.tylko.na.zgodny.wniosek.stron .

Jeżeli.strony.zawarły.ugodę.przed.mediatorem,.wówczas.ugodę.
taką. zamieszcza. się. w. protokole. albo. załącza. się. do. niego ..
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Mediator.niezwłocznie.składa.ją.w.sądzie.pracy.właściwym.dla.
miejsca. zamieszkania. lub. siedziby. strony. pozwanej,. a. w. razie.
skierowania.przez.sąd.sprawy.do.mediacji.–.w.sądzie.rozpozna-
jącym.sprawę .

Jeżeli. ugoda. podlega. wykonaniu. w. drodze. egzekucji. (np ..
w.ugodzie.pracodawca.zobowiązał.się.do.zapłaty.na.rzecz.pra-
cownika. konkretnej. kwoty),. wówczas. sąd. zatwierdza. ugodę.
przez.nadanie. jej.klauzuli.wykonalności ..Taka.ugoda.ma.wów-
czas.moc.prawną.ugody.zawartej.przed.sądem.(może.być.przy-
musowo.wyegzekwowana) ..Jeżeli.ugoda.nie.podlega.wykonaniu.
w.drodze.egzekucji.(np ..w.ugodzie.strony.ustaliły.rodzaj.łączącej.
je. umowy. o. pracę),. sąd. zatwierdza. ugodę. postanowieniem. na.
posiedzeniu.niejawnym ..Sąd.odmówi.jednak.takiego.zatwierdze-
nia. (lub. nadania. klauzuli. wykonalności),. jeżeli. ugoda. jest.
sprzeczna.z.prawem.lub.zasadami.współżycia.społecznego.albo.
zmierza. do. obejścia. prawa,. a. także. gdy. jest. niezrozumiała. lub.
zawiera.sprzeczności .

Przykładowo. sprzeczna. z. prawem. będzie. ugoda,. w. której.
strony.zmieniają.(skracają.lub.przedłużają).terminy.przedawnie-
nia.roszczeń ..Za ugodę zmierzająca do obejścia prawa należa-
łoby natomiast uznać ugodę, której celem byłoby przesunięcie 
terminu rozwiązania umowy o pracę, jedynie dla uzyskania 
przez pracownika okresu zatrudnienia, wymaganego do 
przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. eme-
rytury lub renty)..Za.sprzeczną.z.zasadami.współżycia.społecz-
nego. można. by. uznać. ugodę,. w. której. strony. chciałyby. prze-
kształcić. tryb. rozwiązania. umowy. o. pracę. bez. wypowiedzenia.
(art ..52.k .p .).na. rozwiązanie.umowy.o.pracę.w.drodze.porozu-
mienia,. jeżeli. przyczyną. zastosowania. zwolnienia. dyscyplinar-
nego. było. szczególnie. rażące. (naganne). naruszenie. przez. pra-
cownika.jego.obowiązków ..Prawidłowa.ocena.tych.okoliczności.
jest.możliwa,.gdy.sąd.dysponuje.wystarczającymi. informacjami.
co.do.okoliczności.konkretnego.sporu ..Potrzebne.informacje.sąd.
może. uzyskać. przede. wszystkim. na. podstawie. wyjaśnień. stron.
przedłożonych.na.piśmie.lub.wyznaczając.rozprawę .
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Ugoda sądowa
Możliwe.jest.także.zawarcie.ugody.bezpośrednio.przed.sądem.

(ugoda.sądowa) ..Do.takiej.ugody.może.dojść.na.każdym.etapie.
postępowania.przed.sądem.pracy.aż.do.wydania.wyroku .

Zawarcie.ugody.sądowej.jest.dopuszczalne.zarówno.w.postępo-
waniu.przed.sądem.pracy.rozpoznającym.sprawę.w.I.instancji.(sąd.
rejonowy. lub. okręgowy),. jak. i. w. postępowaniu. odwoławczym.
wywołanym.złożeniem.apelacji.od.wyroku.(w.sądzie.okręgowym.
działającym.jako.sąd.II.instancji.lub.w.sądzie.apelacyjnym) .

Treść ugody
Treść.ugody.zawieranej.przed.sądem.wpisywana. jest.do.proto-

kołu.rozprawy ..Ugodę.podpisuje.każda.strona.procesu ..Możliwe.jest.
zawarcie. ugody. co. do. części. lub. niektórych. żądań. zawartych.
w.pozwie ..Wówczas.w.tym.zakresie.sąd.umorzy.postępowanie,.a.co.
do.pozostałych.roszczeń.będzie.się.ono.toczyć.w.dalszym.ciągu .

Ugoda. powinna. zawierać. sformułowania. jasne,. niebudzące.
wątpliwości.i.umożliwiające.ewentualną.realizację.ugody.w.dro-
dze. egzekucji .. Jest. to. niezwykle. istotne,. bowiem. po. wpisaniu.
ugody.do.protokołu.i.podpisaniu.jej.przez.strony.nie.podlega.ona.
–.tak.jak.jest.to.w.przypadku.wyroku.–.sprostowaniu.lub.uzupeł-
nieniu .. Sąd. nie. jest. także. władny. dokonywać. wykładni. ugody.
(może.natomiast.dokonać.wykładni.wyroku) .

Ugoda.zwierana.w.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.powinna.
być.zgodna.z.prawem,.z.zasadami.współżycia. społecznego,.nie.
zmierzać. do. obejścia. prawa. i. nie. naruszać. słusznego. interesu.
pracownika ..Ocena.dopuszczalności.ugody.sądowej.według.tego.
ostatniego. kryterium. (słusznego. interesu. pracownika). powinna.
być.dokonana.przez.porównanie.treści.ugody.z.przysługującymi.
pracownikowi.roszczeniami.wynikającymi.z.przytoczonych.przez.
niego. okoliczności. faktycznych. (postanowienie. SN. z. 21. lipca.
2000.r .,.I.PKN.451/00,.OSNP.2002/5/116) ..Słuszny.interes.pra-
cownika. nie. może. być. jednak. rozumiany. jako. wykluczający.
możliwość. ustępstwa. przez. pracownika. z. części. dochodzonych.
przez. niego. roszczeń .. Ochrona. pracownika. nie. może. bowiem.
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sięgać. tak. daleko,. aby. uznać. za. niedopuszczalną. każdą. ugodę.
przyznającą.pracownikowi.nieco.mniejsze.korzyści,.niż.można.by.
mu.przyznać.wyrokiem ..Słuszny.interes.w.takiej.sytuacji.będzie.
zatem.zaspokojony.nie.tylko.wówczas,.gdy.roszczenie.jest.wygó-
rowane. lub.niepewne.co.do.wysokości,.ale. także.wówczas,.gdy.
pracownik.czyni.pewne.ustępstwa.ze.swego.usprawiedliwionego.
roszczenia,. jeśli. przemawiają. za. tym. szczególne. okoliczności.
sprawy,. np ..możliwość.natychmiastowego.uzyskania. zaspokoje-
nia. roszczenia. ustalonego. ugodą. (uchwała. SN. z. 20. grudnia.
1969. r .,. III. PZP. 43/69,. OSN. 1970/3/40. i. postanowienie..
z.20.czerwca.2000.r .,.I.PKN.313/00,.OSNP.2002/1/17) .

Skutki zawarcia ugody
Skutki.ugody.sądowej.są.dwojakiego.rodzaju ..Z.jednej.strony.

ma.ona.charakter.czynności.procesowej ..Zawarcie.ugody.powo-
duje. bowiem. skutek. w. postaci. zakończenia. postępowania .. Sąd.
wydaje.wówczas.postanowienie.o.umorzeniu.postępowania .

Z. drugiej. zaś. strony. ugoda. ma. charakter. czynności. prawnej..
–. stanowi. zgodne. oświadczenie. woli. jej. stron .. W. przypadku.
zawarcia.ugody.i.wydania.przez.sąd.postanowienia.o.umorzeniu.
postępowania. strony. mają. możliwość. jego. zaskarżenia. zażale-
niem. (zażalenia. na. postanowienia. sądu. rejonowego. rozpoznaje.
sąd.okręgowy,.a.na.postanowienia.sądu.okręgowego.działającego.
jako.sąd.I.instancji.–.sąd.apelacyjny) .

Jeśli.z.treści.ugody.sądowej.wynikają.dla.poszczególnych.stron.
określone.obowiązki,.polegające.przykładowo.na.zapłacie.okre-
ślonego.świadczenia,.to.taka.ugoda.podlega.wykonaniu.na.takich.
samych.zasadach.jak.wyrok.sądu ..Jest.to.więc.tytuł.egzekucyjny,.
który. po. nadaniu. przez. sąd. klauzuli. wykonalności. może. być.
egzekwowany.w.drodze.egzekucji.komorniczej .

Nie.będą.natomiast.nadawać.się.do.egzekucji.np ..ugody,.w.któ-
rych.strony.ustaliły,.że.strony.łączy.umowa.o.pracę.lub.umowa.ta.
została. rozwiązana.w.określonej. dacie. i. trybie ..Ugody. takie. są.
skuteczne.(wywołują.skutki.prawne),.ale.same.w.sobie.nie.pod-
legają.egzekucji.sądowej .



  nr 46/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 75

WyROkI SĄdU PRACy

Podstawowym. orzeczeniem. merytorycznym. sądu. pracy. jest.
wyrok ..Sąd.rozstrzyga.w.nim.spór.między.stronami.powstały.na.
tle.określonego.stanu.faktycznego ..Na.podstawę.wyroku.składają.
się. podstawa. faktyczna. i. prawna .. Podstawę. faktyczną. stanowią.
fakty.ustalone.przez.sąd.w.wyniku.przeprowadzonych.dowodów ..
Podstawa. prawna. polega. na. przytoczeniu. zastosowanych. przez.
sąd.przepisów,.dokonaniu. ich.wykładni.na. tle.ustalonych.wcze-
śniej.faktów .

Wyroki wstępne, częściowe i końcowe
Sąd.pracy,.uznając.roszczenie.za.usprawiedliwione,.może.wydać.

wyrok.wstępny.tylko.co.do.samej.zasady,.co.do.spornej.zaś.wyso-
kości.żądania.–.zarządzić.bądź.dalszą.rozprawę,.bądź.jej.odrocze-
nie ..W.przypadku.zarządzenia.dalszej. rozprawy.wyrok.końcowy.
(co.do.wysokości.żądania).może.zapaść.dopiero.po.uprawomocnie-
niu.się.wyroku.wstępnego ..Chodzi.tutaj.o.względy.tzw ..ekonomii.
procesowej,.tj ..uniknięcie.wielu.czynności.koniecznych.do.ustale-
nia.wysokości.żądania.w.sytuacji,.gdy.wątpliwe.jest,.czy.w.danej.
sytuacji.żądanie.to.w.ogóle.jest.uzasadnione ..Wyrok.wstępny.nie.
może.być.wydany,.gdy.pozwany.nie.kwestionuje.zasadności.zada-
nia,.a.jedynie.jego.wysokość ..Taki.wyrok.–.ze.względu.na.swoją.
istotę.i.treść.–.nie.nadaje.się.do.wykonania.w.drodze.egzekucji .

PRzykŁAd
W sprawie o roszczenia uzupełniające dla pracownika z tytułu wypadku przy 
pracy (odszkodowanie, rentę uzupełniającą i zadośćuczynienie za krzywdę) 
powstały istotne wątpliwości, czy pracodawca ponosi cywilną odpowiedzial-
ność za ten wypadek. Sąd pracy wydał wyrok wstępny, uznając roszczenia 
powoda za usprawiedliwione co do zasady i odroczył rozprawę. Po uprawo-
mocnieniu się tego wyroku w wyniku oddalenia apelacji wniesionej przez 
pozwanego (pracodawcę) sąd pracy przystąpił do ustalenia wysokości 
poszczególnych żądań pozwu i wydał wyrok końcowy.
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Wyrok. powinien. rozstrzygać. o. całości. zgłoszonego. żądania.
(o.wszystkich.roszczeniach.zgłoszonych.przez.powoda.w.postępowa-
niu.sądowym) ..Jest.to.wówczas.wyrok.całościowy.(zwykły,.pełny) ..
Sąd.pracy.może.jednak.wydać.wyrok.częściowy,.jeżeli.nadaje.się.do.
rozstrzygnięcia.tylko.część.żądania.lub.niektóre.z.żądań.pozwu.(to.
samo.dotyczy.powództwa.wzajemnego) ..Wyrok.częściowy.ma.cha-
rakter.samoistny,.podlega.zaskarżeniu.na.ogólnych.zasadach.(przez.
wniesienie.apelacji). i.podlega.egzekucji ..Po.wydaniu.wyroku.czę-
ściowego. sprawa. toczy. się.dalej. i.wydawany. jest.wyrok.końcowy,.
w.którym.sąd.pracy.rozstrzyga.o.pozostałych.żądaniach .

Wyroki zaoczne
Sąd. wydaje. wyrok. zaoczny,. jeżeli. pozwany. nie. stawił. się. na.

posiedzenie.wyznaczone.na.rozprawę.albo.mimo.stawienia.się.nie.
bierze.udziału.w. rozprawie ..W. tym.przypadku.przyjmuje. się. za.
prawdziwe. twierdzenie. powoda. o. okolicznościach. faktycznych.
przytoczonych.w.pozwie.lub.w.pismach.procesowych.doręczonych.
pozwanemu. przed. rozprawą,. chyba. że. budzą. one. uzasadnione.
wątpliwości. albo. zostały. przytoczone. w. celu. obejścia. prawa ..
Uznanie.jednak.za.prawdziwe.twierdzeń.pozwu.nie.zwalnia.sądu.
od.obowiązku.dokonania.prawidłowej.oceny.zasadności.żądania.ze.
względu.na.przepisy.prawa.materialnego.(wyrok.SN.z.15.września.
1967. r .,. III. CRN175/67,. OSNC. 1968/8–9/142) .. Wyrok. wydany.
z. powodu. nieobecności. pozwanego. nie. będzie. zaoczny,. jeżeli.
pozwany.zażądał.(np ..w.odpowiedzi.na.pozew).przeprowadzenia.
rozprawy.pod.swoją.nieobecność.albo.składał.już.w.sprawie.wyja-
śnienia.ustnie.lub.na.piśmie ..Wyroki.zaoczne.doręcza.się.z.urzędu.
obu.stronom.z.pouczeniem.o.przysługujących.im.środkach.zaskar-
żenia ..Pozwany,.przeciwko.któremu.zapadł.wyrok.zaoczny,.może.
złożyć.sprzeciw.w.ciągu.2.tygodni.od.doręczenia.mu.wyroku .

NATyCHMIASTOWA WykONALNOŚĆ WyROkU

Natychmiastowa.wykonalność.wyroku.polega.na.tym,.że.orze-
czenie,.które.jeszcze.się.nie.uprawomocniło,.podlega.wykonaniu,.
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także.w.drodze.egzekucji.komorniczej,.gdyż.stanowi.tytuł.egze-
kucyjny .

Natychmiastowa.wykonalność.nadawana.jest.przez.sąd.z.urzędu.
(bez. wniosku. strony). wówczas,. gdy. zasądzane. jest. roszczenie.
uznane.przez.pozwanego.lub.wyrok.uwzględniający.powództwo.
jest. zaoczny .. Sąd. może. natomiast. nadać. wyrokowi. przy. jego.
wydaniu. rygor. natychmiastowej. wykonalności,. jeżeli. zasądza.
należność. z. weksla. lub. czeku. albo. innych. papierów. wartościo-
wych,.dokumentu.urzędowego.lub.dokumentu.prywatnego,.któ-
rego.prawdziwość.nie.została.zaprzeczona .

Możliwe jest nadanie na wniosek strony wyrokowi 
nadającemu się do wykonania w drodze egzeku-
cji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Sytuacja. taka. jest. dopuszczalna,. gdy. opóźnienie. wykonania.
uniemożliwiło. lub. znacznie. utrudniło. wykonanie. wyroku. albo.
narażało.powoda.na.szkodę .

Sąd. może. wówczas. uzależnić. natychmiastową. wykonalność.
wyroku. od. złożenia. przez. powoda. stosownego. zabezpieczenia,.
które.może.polegać.również.na.wstrzymaniu.wydania.powodowi.
rzeczy.odebranych.pozwanemu.lub.sum.pieniężnych.po.ich.wyeg-
zekwowaniu. albo. na. wstrzymaniu. sprzedaży. zajętego. majątku.
ruchomego ..Natychmiastowa.wykonalność.nie.będzie.orzeczona.
nawet. za. zabezpieczeniem,. jeżeli. wskutek. wykonania. wyroku.
mogłaby.wyniknąć.dla.pozwanego.niepowetowana.szkoda .

Natychmiastowa.wykonalność.wyroku.wygasa.z.chwilą.ogło-
szenia,.a.jeżeli.nie.było.ogłoszenia,.z.chwilą.podpisania.sentencji.
orzeczenia.zmieniającego.albo.uchylającego.wyrok.lub.postano-
wienie. o. natychmiastowej. wykonalności. wyroku. –. w. takim.
zakresie,.w.jakim.nastąpiła.zmiana.lub.uchylenie ..Uchylając.lub.
zmieniając.wyrok,.któremu.nadany.został.rygor.natychmiastowej.
wykonalności,.sąd.na.wniosek.pozwanego.orzeka.w.orzeczeniu.
kończącym.postępowanie.o.zwrocie.spełnionego.lub.wyegzekwo-
wanego.świadczenia.lub.o.przywróceniu.poprzedniego.stanu ..Nie.
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wyłącza.to.możliwości.dochodzenia.w.osobnym.procesie.napra-
wienia.szkody.poniesionej.wskutek.wykonania.wyroku .

APELACJA

Pracodawca. może. zaskarżyć. niekorzystny. dla. siebie. wyrok.
wydany.przez.sąd.I.instancji.przez.wniesienie.apelacji ..Apelację.
rozpoznaje.sąd.II.instancji .

W.przypadku.apelacji.wnoszonej.od.wyroku:
n. .sądu.rejonowego.–.rozpoznaje.ją.sąd.okręgowy,
n. .sądu.okręgowego.–.rozpoznaje.ją.sąd.apelacyjny .

Przepisy.procedury.cywilnej.określają.elementy,.które.powinna.
zawierać.apelacja ..Są.to:
n. .oznaczenie. sądu,. do. którego. apelacja. jest. skierowana,. imię.

i. nazwisko. lub. nazwę. stron,. ich. przedstawicieli. ustawowych.
i.pełnomocników,

n. .oznaczenie,.że.pismo.stanowi.apelację,
n. .wskazanie. wartości. przedmiotu. zaskarżenia. w. sprawach.

o.prawa.majątkowe.(np ..w.sprawie.o.zapłatę.wynagrodzenia),
n. .oznaczenie.wyroku.(data.wydania,.sygnatura.akt),.od.którego.jest.wnie-

siona,.ze.wskazaniem,.czy.jest.on.zaskarżony.w.całości.czy.w.części,
n. .zwięzłe.przedstawienie.zarzutów,
n. .uzasadnienie.zarzutów,
n. .powołanie. –. w. razie. potrzeby. –. nowych. faktów. i. dowodów.

oraz. wykazanie,. że. ich. powołanie. w. postępowaniu. przed.
sądem.I.instancji.nie.było.możliwe.albo.że.potrzeba.powołania.
się.na.nie.wynikła.później,

n. .wniosek. o. zmianę. lub. o. uchylenie. wyroku. z. zaznaczeniem.
zakresu.żądanej.zmiany.lub.uchylenia,

n. .podpis.strony.albo.jej.przedstawiciela.ustawowego.lub.pełno-
mocnika,

n. .wymienienie.załączników.(jeżeli.dołączono.je.do.apelacji) .
Pismo.procesowe.zawierające.apelację.można.złożyć.bezpośrednio.

w.biurze.podawczym.sądu ..Jednak.nie.jest.to.konieczne,.gdyż.odda-
nie. pisma. procesowego. w. polskiej. placówce. pocztowej. operatora.
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publicznego.jest.równoznaczne.z.wniesieniem.go.do.sądu ..Dla.zacho-
wania.terminu.decydująca.jest.wówczas.data.nadania.apelacji ..Strona.
powinna.zatem.zadbać.o.właściwy.dowód.nadania.przesyłki ..Strony.
niekiedy. dokonują. pewnych. czynności. procesowych. (np .. wnoszą.
apelację).za.pomocą.faksu ..Pojawia.się.w.takim.przypadku.problem.
ustalenia.momentu,.w.którym.ta.czynność.została.dokonana ..W.posta-
nowieniu.z.29.stycznia.2003.r ..(I.CZ.142/02,.„Wokanda”.2003/9/10).
Sąd.Najwyższy.wskazał,.że.„w.przypadku.wniesienia.środka.odwo-
ławczego.w.piśmie,.które.nadano.faksem,.uważa.się,.że.środek.ten.
został.wniesiony.w.dacie.tzw ..«prezentaty»,.czyli.adnotacji.o.wpły-
wie.pisma.uczynionej.przez.upoważnionego.pracownika.sądu” .

W.celu.złożenia.apelacji.strona.powinna:
n. .w. terminie. tygodniowym. od. ogłoszenia. wyroku. złożyć. do.

sądu.pisemny.wniosek.o:
..–.sporządzenie.uzasadnienia.wyroku,
..–.doręczenie.wyroku.wraz.z.uzasadnieniem,

n. .w.terminie.2.tygodni.od.daty.doręczenia.wyroku.wraz.z.uzasadnie-
niem.złożyć.apelację.w.sądzie,.który.wydawał.zaskarżony.wyrok .
Wskazane. wnioski. i. apelację. można. złożyć. bezpośrednio.

w.biurze.podawczym.sądu.lub.wysłać.za.pośrednictwem.poczty.
(liczy. się. wówczas. data. nadania. przesyłki. w. urzędzie. poczto-
wym,.stąd.należy.wszelkie.pisma.do.sądu.wysyłać.listami.pole-
conymi) .

Apelację należy złożyć w sądzie, który wydawał 
zaskarżony wyrok.

PRzykŁAd
Na rozprawie sądowej 4 czerwca 2013 r. zapadł wyrok. Pracodawca  
11 czerwca 2013 r., tj. w ostatnim 7. dniu od ogłoszenia wyroku, złożył w sądzie 
pracy wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz doręczenie wyroku 
wraz z uzasadnieniem. W dniu 25 czerwca 2013 r. pracodawca otrzymał wyrok 
z uzasadnieniem. Od tego momentu pracodawca ma 2 tygodnie na wniesienie 
apelacji, czyli powinien ją wnieść do 9 lipca 2013 r. (do godz. 24.00).
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Wniesienie.apelacji.do.niewłaściwego.sądu.może.spowodować.
ostatecznie. jej. odrzucenie. z. powodu. przekroczenia. terminu. do.
złożenia. tego. środka. odwoławczego .. Strony. niekiedy. wnoszą.
apelację.bezpośrednio.do.sądu.odwoławczego ..Nie.jest.to.działa-
nie.prawidłowe ..W.tej.sytuacji.sąd.odwoławczy.w.celu.nadania.
apelacji. właściwego. biegu. przekazuje. ją. do. sądu,. który. wydał.
zaskarżony. wyrok .. Dla. zachowania. terminu. przewidzianego. do.
wniesienia. apelacji. decydująca. jest. wówczas. nie. data. złożenia.
apelacji.bezpośrednio.w.sądzie.odwoławczym,.ale.data.przesłania.
przez. sąd.odwoławczy.przesyłki. zawierającej. apelację. do. sądu,.
który. wydał. zaskarżony. wyrok. (uchwała. SN. z. 28. listopada.
1988. r .,. III. CZP. 33/87,. OSNCP. 1988/6/73. i. postanowienie. SN.
z.14.listopada.1973.r .,.II.CZ.183/73,.OSP.1974/5/97) .

PRzykŁAd
Pracodawca w ostatnim 14. dniu od daty otrzymania wyroku z uzasadnie-
niem wniósł apelację od wyroku sądu rejonowego – sądu pracy. Wysłał ją 
jednak – z pominięciem sądu rejonowego – bezpośrednio do sądu okręgo-
wego. Apelacja wypłynęła do sądu okręgowego po 3 dniach od jej nadania 
przez pracodawcę na poczcie. Sąd okręgowy jeszcze tego samego dnia 
przekazał apelację – w celu nadania jej prawidłowego biegu – sądowi rejo-
nowemu. Jednak z uwagi na fakt, że apelacja wpłynęła ostatecznie do sądu, 
który wydał wyrok (sądu rejonowego) po terminie, została – jako spóźniona 
– odrzucona bez rozpoznania.

Strona. może. też. –. nie. żądając. sporządzenia. uzasadnienia.
wyroku.oraz.doręczenia.wyroku.wraz.z.uzasadnieniem.–.od.razu.
wnieść. apelację. (do. sądu,. który. wyrok. wydawał). w. terminie..
3.tygodni.od.ogłoszenia.wyroku .

PODSTAWA PRAWNA:

n   art. 3
1

, art. 8, art. 18
3b

 § 1, art. 53, art. 55 § 1
1

, art. 61
1

–61
2

 § 1, art. 94 pkt 9a, art. 262 § 2, art. 

291 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. 

DzU z 2013 r. poz. 1028),
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n   art. 5, art. 17, art. 19 § 1 i 2, art. 20–24, art. 67, art. 68, art. 87 § 1, art. 93, art. 94 § 1, art. 96,  

art. 117, art. 118, art. 126, art. 130, art. 131–147, art. 158, art. 163 § 1, art. 168, art. 183
1

–183
15,

 

art. 187, art. 192, art. 202, art. 204, art. 208,   art. 212,   art. 227, art. 235–291, art. 299–304,  

art. 316–353, art. 367–391, art. 394–398, art. 461 § 1
1

, art. 465 § 2, art. 472 § 1 i 2, art. 476,  

art. 484
1

–505
14

 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. DzU   nr 43, 

poz. 296, ost. zm. DzU  z 2013 r. poz. 880),

n   art. 6, art. 110–116, art. 409   ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 1964 r.   

nr 16, poz. 93, ost. zm. DzU  z 2011 r.  nr 230, poz. 1370), 

n   art. 2–3, art. 5, art. 11, art. 15, art.19, art. 28, art. 35, art. 77–79, art. 97, art. 102, art. 113 ustawy 

z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU z 2010 r. nr 90, poz. 594,   

ost. zm. DzU  z 2012 r.  poz. 1101), 

n   rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  5  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  określenia  wzorów  

i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym 

(DzU  poz. 450, ost. zm. DzU poz. 1148), 

n   rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości    z  15  kwietnia  2010  r.  w  sprawie  określenia  wzoru 

oświadczenia  o  stanie  rodzinnym,  majątku,  dochodach  i  źródłach  utrzymania  osoby  fizycznej 

ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego   (DzU z 2010 r.  nr 65, poz. 418),

n   art.  203,  art.  373  ustawy  z  15  września  2000  r.  –  Kodeks  spółek  handlowych  (DzU  z  2013  r.  

poz. 1030).
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Nakład 1190 egz.

W następnym numerze „Serwisu PP”:
•	Oskładkowanie i opodatkowanie prezentów świątecznych 
•	Procedura wydłużania okresów rozliczeniowych
•	Kiedy praca ponad normy nie będzie pracą w nadgodzinach

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

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014 r.) w cenie 1399 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014 r.)  

w cenie 1119 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

#

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.



Kodeks pracy 2013 
z komentarzem 
– praktycznie 
o rewolucyjnych zmianach

W publikacji znajdziesz:
• praktyczny komentarz do ka¿dego dzia³u
• przydatne przyk³ady
• wzory dokumentów
• najciekawsze orzecznictwo S¹du Najwy¿szego 

Na p³ycie prawie 2 godziny fi lmów szkoleniowych i poradniczych, m.in.:
• Zmiany w czasie pracy od 23 sierpnia
• Kr¹g osób objêtych zmianami w urlopach macierzyñskich
• Rezygnacja korzystania z urlopów

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 
Biuro Obs³ugi Klienta tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl, 
www.sklep.infor.pl 

Pakiet: Ksi¹¿ka z p³yt¹ DVD

+

Gor¹ce tematy kadrowe 2013: Elastyczny czas pracy, Urlopy wychowawcze

Zeskanuj 
poni¿szy kod 
telefonem 
i zobacz 
przyk³adowe 
nagranie 

Ksi¹¿ka
z p³yt¹ DVD

159z³

Ksi¹¿ka napisana przez ekspertów prawa 
pracy z myśl¹ o specjalistach – praktykach.
Stan prawny na 1 października 2013 r.
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  Co miesiąc w formie książkowej wyczerpujące 
opracowanie jednego z tematów kadrowych 

Nowe dodatki – raz w miesiącu!
  „ Prawo w jednostkach budżetowych” – wyjaśniamy 

aktualne problemy kadrowych z jednostek 
budżetowych

  „Płace i rozliczenia” – poświęcony tematyce 
naliczania wynagrodzeń

  „Kompendium Kadrowe – procedury” – krok po 
kroku wskazujemy właściwy sposób postępowania 
pracodawcy w sprawach pracowniczych

  4 razy w roku płyta CD z obszernym zbiorem artykułów, 
druków i formularzy dotyczących jednego z zagadnień 
prawnopracowniczych

  cały rok dostęp do wydania internetowego czasopisma 
gratis www.spp.infor.pl 

Prenumerata tygodnika na rok 2014

Dla prenumeratorów wersja 
internetowa tygodnika GRATIS, 
a w niej bieżący numer, pełen dostęp 
do archiwum i przydatne narzędzia 

prezenty gwarantowane 
dla prenumeratorów.

Zadzwoń i zamów: Biuro Obsługi Klienta: 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

+
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Pracodawca  
przed sądem pracy

Andrzej Marek 
sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy 

Tygodnik ISSN 1234-8325     NR INDEKSU 33278X     12 listopada 2013 r.     Rok XVIII     CENA 29,00 zł (w tym 5% VAT)

 46 (938)

Pracodaw
ca przed sądem

 pracy

ISSN 1234-8325

Czytaj porady 

Sprawdzaj zmiany w przepisach

Oglądaj wideo-szkolenia

Słuchaj audycji ekspertów

Dzwoń do Teleporadni

w sieci

Naj!epsze 
praktyki

INfOrmaCje I zamówIeNIa: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 32 99, e-mail: doradca@inforlex.pl
BezPŁaTNa PrezeNTaCja: www.inforlex.pl/prezentacja




