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Wykaz skrótóW

akty prawne

EKPC.. –.. Konwencja.o.ochronie praw człowieka i.podstawowych wolności 
sporządzona w.Rzymie.dnia.4.listopada.1950.r..(Dz..U..z.1993.r..
Nr.61,.poz..284.z.późn. zm.)

k.c... –.. ustawa.z.dnia.23.kwietnia.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz..U..Nr.16,.
poz..93.z.późn. zm.)

Konstytucja.RP.. –.. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.dnia.2.kwietnia.1997.r..
(Dz..U..Nr.78,.poz..483.z.późn. zm.)

k.p... –.. ustawa.z.dnia.26.czerwca.1974.–.Kodeks.pracy.(tekst.jedn.:.Dz..U..
z.1998.r..Nr.21,.poz..94.z.późn. zm.)

k.p.c... –.. ustawa.z.dnia.17.listopada.1974.r. – Kodeks postępowania cywil-
nego.(Dz..U..Nr.43,.poz..296.z.późn. zm.)

MPPOiP  –  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i.Politycznych.otwarty.
do.podpisu.w.Nowym.Jorku.dnia.19.grudnia.1966.r..(Dz..U..z.1977.r..
Nr.38,.poz..167)

p.p.s.a... –.. ustawa.z.dnia.30.sierpnia.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz..U..z.2012.r..poz..270.
z.późn. zm.)

pr. spółdz.  –  ustawa z.dnia 16 września 1982.r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: 
Dz..U..z.2003.r..Nr.188,.poz..1848.z.późn. zm.)

p.s.w... –.. ustawa.z.dnia.27.lipca.2005.r..–.Prawo.o.szkolnictwie wyższym 
(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2012.r..poz..572.z.późn. zm.)

p.u.s.a... –.. ustawa.z.dnia.25.lipca.2002.r..–.Prawo.o.ustroju sądów admini-
stracyjnych.(Dz..U..Nr.153,.poz..1269.z.późn. zm.)

p.u.s.p... –.. ustawa.z.dnia.27.lipca.2001.r..–.Prawo.o.ustroju sądów powszech-
nych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..427)

p.u.s.p..z.1928.r.  –  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z.dnia.6.lutego.1928.r..
–.Prawo.o.ustroju sądów powszechnych (Dz..U..Nr.12,.poz..93.
z.późn. zm.)

r.p.k.a.s.  –  rozporządzenie Rady Ministrów z.dnia.16.sierpnia.1991.r..w.spra-
wie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego 
(Dz..U..Nr.73,.poz..324)
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r.u.s.p.  –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z.dnia.23.lutego.2007.r..
– Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz..U..Nr.38,.
poz..249.z.późn. zm.)

u.k.s... –.. ustawa.z.dnia.27.lipca.2001.r..o.kuratorach sądowych (Dz..U..Nr.98,.
poz..1071.z.późn. zm.)

u.k.s.c... –.. ustawa.z.dnia.28.lipca.2005.r..o.kosztach sądowych w.sprawach.
cywilnych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2010.r..Nr.90,.poz..594.z.późn. 
zm.)

u.o.p... –.. ustawa.z.dnia.23.maja.1991.r..o.organizacjach.pracodawców.(Dz..U..
Nr.55,.poz..236.z.późn. zm.)

u.p... –.. ustawa.z.dnia.20.czerwca.1985.r..o.prokuraturze.(tekst.jedn.:.Dz..U..
z.2011.r..Nr.270,.poz..1599.z.późn. zm.)

u.p.s... –.. ustawa.z.dnia.21.listopada.2008.r..o.pracownikach samorządowych 
(Dz..U..Nr.223,.poz..1458.z.późn. zm.)

u.p.u.p... –.. ustawa.z.dnia 16 września 1982.r..o.pracownikach urzędów pań-
stwowych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..269)

u.r.s.z... –.. ustawa.z.dnia.23.maja.1991.r..o.rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
(Dz..U..Nr.55,.poz..236.z.późn. zm.)

u.s.c... –.. ustawa.z.dnia.21.listopada.2008.r..o.służbie cywilnej (Dz..U..Nr.227,.
poz..1505.z.późn. zm.)

ustawa.o.KRS.. –.. ustawa.z.dnia.20.sierpnia.1997.r..o.Krajowym Rejestrze Sądowym 
(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.168,.poz..1186.z.późn. zm.)

ustawa.o.SN.. –.. ustawa.z.dnia.23.listopada.2002.r..o.Sądzie Najwyższym (tekst 
jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..499)

u.z.g... –.. ustawa.z.dnia.13.marca.2003.r..o.szczególnych zasadach rozwią-
zywania.z.pracownikami.stosunków.pracy.z.przyczyn.niedoty-
czących pracowników (Dz..U..Nr.90,.poz..844.z.późn. zm.)

u.z.z... –.. ustawa.z.dnia.23.maja.1991.r..o.związkach zawodowych (tekst 
jedn.:.Dz..U..z.2001.r..Nr.79,.poz..854.z.późn. zm.)
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ONSA  –  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego



1�

OSA  –  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNAPiUS  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy 

i.Ubezpieczeń Społecznych
OSNC  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i.Ubezpie-

czeń Społecznych
OSNP  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy
OSP  –  Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA  –  Orzecznictwo Sądów Polskich i.Komisji Arbitrażowych
OTK  –  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PiP  –  Państwo i.Prawo
PiZS.. –.. Praca.i.Zabezpieczenie Społeczne
Prok..i.Pr... –.. Prokuratura.i.Prawo
Pr..Pracy.. –.. Prawo.Pracy
PS  –  Przegląd Sądowy
PUG  –  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
R..Pr... –.. Radca.Prawny
Sł. Prac.  –  Służba Pracownicza
St..Praw... –.. Studia.Prawnicze
ZNUJ  –  Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

KAS  –  Kolegium Arbitrażu Społecznego
KRS  –  Krajowy Rejestr Sądowy
MOP  –  Międzynarodowa Organizacja Pracy
NSA  –  Naczelny Sąd Administracyjny
SA  –  Sąd Apelacyjny
SN  –  Sąd Najwyższy
TK  –  Trybunał Konstytucyjny
WSA  –  Wojewódzki Sąd Administracyjny
ZUS  –  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wykaz skrótów



1�



1�

Wstęp

Procesowe prawo pracy to normy regulujące mechanizmy funkcjonowania ochrony 
prawnej.w.stosunkach pracy. Tworzą go przepisy o.charakterze.proceduralnym,.kom-
petencyjnym oraz ustrojowo-organizacyjnym. Kierując się dyrektywą kompleksowości 
analizy.dogmatycznej,.w.książce zostały przedstawione nie tylko problemy likwidowania 
indywidualnych sporów pracy, ale również rozważania dotyczące procedur obowiązu-
jących w.zbiorowych sporach pracy. Mam tu na myśli zwłaszcza procedury rejestrowe 
oraz arbitrażowe. Nie zmienia to oczywiście faktu, że podjęte zagadnienia ogniskują się 
na sądowym wymiarze sprawiedliwości w.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.

Przyjęta w.opracowaniu.konwencja.metodologiczna.ma.charakter.dualistyczny,.
gdyż wszystkie podstawowe zagadnienia zostały przedstawione zarówno w.płaszczyź-
nie.teoretycznej,.jak.i.praktycznej. Immanentną częścią tej drugiej jest bogaty zbiór pism 
procesowych,.typowych.dla.spraw.z.zakresu.prawa.pracy..Obejmuje.on.wszystkie.etapy.
prowadzenia.sporów.indywidualnych.w.stosunkach przemysłowych.

Prezentowana książka ma w.swych założeniach służyć jako uniwersalne źródło 
wiedzy.na.temat.indywidualnych.sporów.pracy..W.wymiarze.przedmiotowym.dotyczy.
całokształtu problematyki procesowego prawa pracy. Zawiera nie tylko informacje o.obo-
wiązujących regulacjach prawnych, ale również o.modelach.i.instytucjach tego działu 
prawa pracy. Autorzy, przygotowując tę publikację, mieli na uwadze zarówno potrzeby 
nauki.prawa.pracy,.jak.i.praktyki.jego.stosowania.

Kraków, 5 kwietnia 2013 r. 
Krzysztof Baran.
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Rozdział 1

Spory pracy

1. ogólna charakterystyka sporów pracy

Spory pracy są immanentną cechą stosunków pracy w.państwach cywilizacji indu-
strialnej. Istotą sporu pracy1.jest.konflikt2,.a.więc swoistego rodzaju interakcje o.charak-
terze kooperacji negatywnej między co najmniej dwoma podmiotami funkcjonującymi 
w.stosunkach.pracy,.w.których jedna ze stron wysuwa określone żądania albo podejmuje 
inne działania, na skutek czego napotyka na opór ze strony przeciwnej, która owe żądania 
lub działania w.części bądź w.całości odrzuca lub im się w.inny.sposób.przeciwstawia.

W socjologii brak zgodności co do oceny społecznych skutków konfliktów. Przed-
miotem polemik pozostaje zwłaszcza problem, czy owe konflikty – a.odnosi się to również 
do tych występujących w.stosunkach pracy – są zjawiskami patologicznymi. W.ujęciu 
funkcjonalnym.konflikt.jest.postrzegany.jako.czynnik.dysfunkcjonalny.w.systemie,.który.
rozsadza go od wewnątrz i.którego nie sposób wyjaśnić potrzebami systemu jako całości3..
Godzi.on.w.jego stabilność, utrzymującą się dzięki wbudowanym weń mechanizmom 
przystosowania.i.kontroli społecznej. Jak się wydaje, to właśnie do tej teorii socjologicznej 
nawiązywały ideologie panujące w.totalitarnych reżimach XX w., nieuznające w.stosun-
kach.pracy.pluralizmu.interesów.grupowych4. Jako przykład ilustrujący tę tezę niech służy 
szeroko.rozpowszechniona.w.byłych krajach socjalistycznych Europy Środkowo-Wschod-
niej ideologia bezkonfliktowości socjalizmu5. U jej podłoża legło fałszywe założenie, że 

1. Por..J..Wróblewski,.Prawo i homeostaza społeczna,.PiP.1982,.z..12,.s..38;.J..Kurczewski,.Spór i sądy,.Warszawa.1982,.
s..47–49.

2 Por. zwłaszcza M. Magoska, Społeczno-kulturowe podłoże konfliktów prawnych, Wrocław 1991, s..10–13.i.powołana 
tam.literatura.

3 Por. zwłaszcza J. Szacki, Historia myśli socjologicznej,.t..2,.Warszawa.1983,.s..788–789.
4 Por. zwłaszcza I. Suhij, V. Lepekhin, Evolution of Interest Representation and Development of Labour Relation in 

Russia (w:).J. Hausner, O.K. Pedevsen, K. Ronit (red.), Evolution of Interest Representation and Development of the Labour 
Market In Post-Socialist Countries,.Kraków.1995,.s..197–201. Por. też B. Wypchło-Grymek, Prawne uregulowania w przed-
miocie sporów zbiorowych pracy a zasada zachowania pokoju społecznego,.Studia.z.zakresu.prawa.pracy.i.polityki społecznej, 
Kraków.1996,.s..21.

5 Por. zwłaszcza na ten temat T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu,.t..3,.Warszawa–Kraków.1986,.s..124–125..Zob..
też. A. Kovzik, O. Zagorulskaya, Evolution of Interest Representation in Belarus (w:).J..Hausner,.O.K..Pedevsen,.K..Ronit.
(red.), Evolution of Interest Representation...,.s..253–260.
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w.stosunkach pracy wszelkie obiektywne antagonizmy między pracą a.kapitałem zostały 
przezwyciężone w.drodze uspołecznienia środków produkcji. W.efekcie władze partyjne 
traktowały spory pracy, zwłaszcza te mające wymiar zbiorowy, jako akty społecznego nie-
posłuszeństwa o.charakterze.antyustrojowym,.inspirowanym.przez.wroga.„klasowego”.
i.zalecały zwalczanie ich bez pobłażliwości przez organy bezpieczeństwa państwa. Tego 
rodzaju podejście do sporów zbiorowych skutkowało wielokrotnie postępującą eskala-
cją protestów w.środowisku pracy, przy czym w.Polsce.w.latach 80. strajki miały niemal 
permanentny.charakter,.a.uczestniczyły w.nich.szerokie.rzesze.pracowników.

W ujęciu socjologicznej teorii konfliktu wszelkiego rodzaju spory i.zatargi są trak-
towane jako zjawiska niemal naturalnie towarzyszące rozwojowi cywilizacji od samego 
jej zarania. Nie są one traktowane jako czynnik, który dzieli, lecz jako siła napędowa 
rozwoju, zmieniająca ustalone w.społeczeństwie status quo. Uwaga ta odnosi się rów-
nież do sporów występujących w.środowisku pracy, zwłaszcza w.krajach.o.gospodarce.
wolnorynkowej. Pojawiające się tam sprzeczności na linii pracownicy – pracodawcy są 
regulowane.przez.samych.uczestników.zazwyczaj.metodami.irenicznymi6, bez używania 
przymusu państwowego.

Charakteryzując spory pracy, pragnę przedstawić, w.jaki sposób konflikt zaistniały 
w.środowisku pracy przekształca się w.spór likwidowany na podstawie określonych 
przepisami.prawa.metod..Ów.proces7.transformacji.ma.wymiar.uniwersalny.i.odnosi.
się zarówno do sporów indywidualnych, jak i.zbiorowych. Rozpoczyna się on od uświa-
domienia sobie przez osobę albo grupę osób doznań krzywdy (naming). W.następnym 
etapie następuje przypisanie tej krzywdy zachowaniu konkretnego podmiotu (blaming). 
Wówczas.w.świadomości uczestnika bądź uczestników konfliktu następuje zjawisko „re-
witalizacji” prawa, manifestujące się poczuciem naruszenia przysługujących uprawnień, 
co prowadzi do interpretacji konfliktu przez pryzmat obowiązujących norm prawnych. 
Konkretnie rzecz ujmując, chodzi o.„dopasowanie” formułowanych przez aktywną stronę 
sporu żądań do treści norm proceduralnych, adekwatnych dla rozwiązania konfliktu. 
Bezpośrednim następstwem tego rodzaju procesu jest typizacja ról, w.których wystąpią 
strony. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że oczekiwania przeciwników sporu co do 
ról są formułowane w.normach proceduralnych. Normy te pozbawiają przeciwników cech 
indywidualnych8,.w.efekcie czego następuje instytucjonalizacja9.konfliktu.i.przekształcenie 
go.w.drodze.formalizacji.w.spór.o.charakterze.prawnym10..Obiektem.zainteresowania.
w.tym opracowaniu będą wyłącznie te konflikty występujące w.stosunkach.pracy,.które.
uległy transformacji w.spory.prawne,.czyli.spory.pracy.

6 Tego rodzaju ujęcie zagadnienia nawiązuje do teorii „równowagi” sformułowanej przez R. Dahrendorfa (Teoria 
konfliktu w społeczeństwie przemysłowym (w:).Elementy teorii socjologicznych,.Warszawa.1975,.s..433), który wyraził pogląd, 
że ani teoria konfliktu, ani teoria funkcjonalna nie mogą być przyjęte jako jedynie słuszne, gdyż społeczeństwo „[...] ma 
dwa równie rzeczywiste oblicza: oblicze stabilności, harmonii i.zgody.oraz.oblicze.zmiany,.konfliktu.i.przymusu”..

7 Por. zwłaszcza W. Felstiner, R. Abel, A. Sarat, The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, 
Claiming,.Law.and.Society.Review.1980–1981,.t..15,.nr.3–4,.s..635–636..

8 G. Skąpska, Prawo a dynamika społecznych przemian,.Kraków.1991,.s..69.
9. Por..w.tej materii W. Pańkow, Instytucje prawa pracy w procesach transformacji,.Warszawa.1993,.s..135–136.
10 Na temat dążności państwa do formalizacji konfliktów społecznych zob. zwłaszcza A. Gryniuk, Przymus 

prawny jako środek rozwiązywania konfliktów społecznych w dużych i wielkich grupach społecznych,.Acta.Universitatis.Nicolai.
Copernici, Prawo, z. XXVII, Toruń 1990, s..51–53.

Krzysztof W. Baran
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2. Delimitacja indywidualnych i zbiorowych sporów pracy

Punktem wyjścia do dalszych rozważań będzie niebudząca wątpliwości definicja spo-
rów.pracy,.zgodnie.z.którą są to spory między podmiotami prawa pracy, których przedmiot 
jest objęty materią prawa pracy. Jest oczywiste, że przy tak ogólnie sformułowanej definicji 
nie jest to kategoria jednorodna. Jej systematyki można dokonać na podstawie rozmaitych 
kryteriów. Według klasycznej11 formuły przyjętej jeszcze w.XIX w. wśród sporów pracy 
można wyróżnić konflikty dotyczące ustanawiania nowej normy oraz konflikty dotyczące 
wykładni bądź zastosowania normy już istniejącej. W.pierwszym przypadku uczestniczą 
pracownicy jako zbiorowość, w.drugim zaś indywidualny pracownik. Przedstawiona tu 
idea dała początek klasyfikacji sporów pracy na indywidualne i.zbiorowe12.

Zagadnienie relacji między indywidualnymi a.zbiorowymi sporami pracy również 
na gruncie polskiego ustawodawstwa wywołuje rozmaitej natury trudności. Pojawiają 
się one już na etapie definiowania obu kategorii sporów. Chodzi m.in. o.to, że de lege lata.
brak legalnej definicji indywidualnego sporu pracy. Lukę tę stara się wypełnić doktryna 
prawa.pracy,.w.której dominuje ujęcie indywidualnych sporów pracy w.kategoriach.
materialnoprawnych, odnoszące się głównie do płaszczyzny obligacyjnej. Niejako sub-
sydiarnie niektórzy autorzy akcentują procesowy aspekt zagadnienia, odwołując się do 
kategorii roszczenia procesowego. Swoista dysproporcja poglądów występuje też w.kwe-
stii przedmiotu sporu. Przeważa zapatrywanie, że jest nim treść stosunku prawnego, 
u.niektórych zawężona do stosunku pracy. Wszyscy natomiast bez wyjątku bezpośrednio 
bądź pośrednio wskazują na pracownika i.pracodawcę jako strony indywidualnego sporu 
pracy..W.tym miejscu należy zaznaczyć, że każdy z.tych podmiotów może występować 
w.procesie.zarówno.w.roli.powoda,.jak.i.pozwanego. Zatem uprawniony jest pogląd, że 
indywidualny spór pracy to różnica stanowisk podmiotów konkretnego stosunku praw-
nego – najczęściej stosunku pracy – regulowanego normami prawa pracy sensu largo.co.do.
istnienia bądź nieistnienia albo ukształtowania tego stosunku prawnego lub też zakresu 
wynikających z.niego uprawnień i.obowiązków.

Po scharakteryzowaniu indywidualnych sporów pracy pragnę przejść do pro-.
blematyki.zbiorowych.sporów.pracy..Zgodnie.z.definicją przyjętą w.art..1 u.r.s.z. są to 
spory.pracowników.z.pracodawcą lub pracodawcami dotyczące warunków pracy, płac 
lub świadczeń socjalnych oraz praw i.wolności związkowych pracowników lub innych 
grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w.związkach zawodowych. Rozwiązanie 
to nawiązuje do dwóch podstawowych kryteriów różnicowania sporów pracy, tj. pod-
miotowego.i.przedmiotowego13.

11. S..i.B..Webb,.Industrial Democracy,.t..1,.London.1897,.s..182.i.n.
12. Na. temat. aspektu. prawnoporównawczego. zob.. K.W.. Baran,. Spór indywidualny a zbiorowy w prawie pracy.

(w:).G..Goździewicz (red.), Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2000, s..223–224.
13 Por. zwłaszcza G. Goździewicz, Spory zbiorowe, Toruń 1991, passim;.W..Masewicz,.Ustawa o związkach zawodowych. 

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,.Warszawa.1998,.s..124;.H..Lewandowski,.Spory zbiorowe pracy,.Studia.z.zakresu.
prawa.pracy.i.polityki społecznej, Kraków 1997/1998, s..127.i.n.;.B..Cudowski,.Spory zbiorowe w polskim prawie pracy,.Bia-
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Rozdział 1. Spory pracy
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