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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 1164) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) 

 

[Art. 11
3
. 

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze 

względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 

wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.] 

 

<Art. 11
3
. 

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, 

w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 

przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 

orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w 

pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.> 

 

Art. 18
3a

. 

[§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania 

stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze 

czasu pracy.] 
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<§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania 

stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w 

celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, 

wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w 

niepełnym wymiarze czasu pracy.> 

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, 

bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. 

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku 

przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej 

sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. 

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego 

postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby 

wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie 

nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz 

dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub 

znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub 

kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest 

obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a 

środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. 

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także: 

1)   działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego 

traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady; 

2)   niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności 

pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, 

upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie). 

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o 

charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub 

skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego 

zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na 

zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy 

(molestowanie seksualne). 
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§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a 

także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub 

molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych 

konsekwencji wobec pracownika. 

[Art. 47. 

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje 

wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy 

okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę 

rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub 

urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; 

dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem - ojcem 

wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie 

umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.] 

 

<Art. 47. 

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje 

wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a 

gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę 

o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą 

w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas 

pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę 

z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko lub pracownikiem – innym członkiem 

najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3, w okresie korzystania z urlopu 

macierzyńskiego, albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy 

przepisu szczególnego.> 

Art. 50. 

§ 1. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem 

przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie 

odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do 

upływu którego umowa miała trwać. 

§ 2. (uchylony). 
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§ 3. 
(10)

 Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z 

naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje 

wyłącznie odszkodowanie. 

§ 4. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 

czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. 

[§ 5. Przepisu § 3 nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w 

okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko w 

okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie 

korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach 

zawodowych. W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45.] 

<§ 5. Przepisu § 3 nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, 

o którym mowa w art. 39, pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, 

pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko lub pracownikowi – innemu 

członkowi najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 175
1
 pkt 3, w okresie 

korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie korzystania z 

ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych. 

W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45.> 

 

Art. 57. 

§ 1. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje 

wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie 

mniej niż za 1 miesiąc. 

[§ 2. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z 

pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za 

cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o 

pracę z pracownikiem - ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu 

macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy 

przepisu szczególnego.] 

<§ 2. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo 

z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie 

przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy 

rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko lub 

pracownikiem – innym członkiem najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 
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pkt 3, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, albo gdy rozwiązanie umowy 

o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.> 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Przepisy art. 48 i 51 § 1 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 94
3
. 

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. 

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane 

przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub 

zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 

powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 

wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od 

pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 

krzywdę. 

[§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od 

pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.] 

<§ 4. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o 

pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej 

niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych 

przepisów.> 

§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z 

podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. 

 

Art. 97. 

§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest 

obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza 

nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów 

zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 

§ 1
1
. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 

7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest 
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obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony 

w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i 

dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo 

wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 

§ 1
2
. W przypadku, o którym mowa w § 1

1
, pracodawca jest obowiązany wydać 

pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 1
3
. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się 

pracownika z pracodawcą. 

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej 

pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia 

stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych 

i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się 

wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także 

informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. 

[§ 2
1
. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem 

do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku 

pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania 

świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.] 

<§ 2
1
. Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z 

wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie 

nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od 

zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia 

z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez 

pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania 

świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.> 

§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę 

bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w 

tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy 

informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym 

przez pracodawcę. 

§ 4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść 

świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania oraz 
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pomocniczy wzór świadectwa pracy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

właściwej realizacji celów, jakim służą informacje zawarte w świadectwie pracy. 

 

<Art. 97
1
. 

 § 1. W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi 

przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy 

do wydania świadectwa pracy. 

§ 2. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu 

powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest 

niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem 

ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. 

§ 3. Z żądaniem, o którym mowa w § 1 i 2, można wystąpić w każdym czasie przed 

upływem terminu przedawnienia. 

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do żądania sprostowania świadectwa pracy.> 

 

Art. 163. 

§ 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala 

pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia 

normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego 

pracownikowi zgodnie z art. 167
2
. 

§ 1
1
. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła 

na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja 

związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z 

pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego 

pracodawcy. 

[§ 3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; 

dotyczy to także pracownika - ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu 

macierzyńskiego.] 

<§ 3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim; dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko lub 

pracownika – innego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3, 

który korzysta z urlopu macierzyńskiego.> 
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Art. 177. 

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a 

także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny 

uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca 

pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym 

jednego miesiąca. 

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden 

miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega 

przedłużeniu do dnia porodu. 

§ 3
1
. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu 

zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub 

urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji 

pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę 

zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie 

niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują 

świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza 

się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

[§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika - ojca wychowującego 

dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.] 

<§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika – ojca 

wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, w 

okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.> 

 

Art. 282. 

§ 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 

1)   nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia 

przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi 

rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie 

obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 

2)   nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub 

bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, 
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[3)   nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,] 

<3) nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy,> 

- podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego 

wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub 

sądem pracy. 

[Art. 292. 

Roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie 

przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia; zrzeczenie dokonane przed upływem 

przedawnienia jest nieważne.] 

<Art. 292. 

Po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu 

przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się 

korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane 

przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1360, z późn. zm.) 

Art. 477
1
. 

Jeżeli pracownik dokonał wyboru jednego z przysługujących mu alternatywnie roszczeń, a 

zgłoszone roszczenie okaże się nieuzasadnione, sąd może z urzędu uwzględnić inne 

roszczenie alternatywne. 

<Art. 477
1a

. 

W przypadku wystąpienia z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania 

świadectwa pracy, o którym mowa w art. 97
1
 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), jeżeli okaże się, że pracodawca nie 

istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe, 

sąd rozpozna żądanie w postępowaniu nieprocesowym jako żądanie ustalenia 

uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. 
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Art. 477
1b

. 

§ 1. W wyroku uwzględniającym żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania 

świadectwa pracy, o którym mowa w art. 97
1
 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, sąd określa treść świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i przepisami wydanymi na podstawie art. 97 § 4 

tej ustawy. Jeżeli określenie wszystkich faktów wymienionych w tych przepisach jest 

niemożliwe, w wyroku określa się co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, 

wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności 

wygaśnięcia stosunku pracy, a w sytuacji gdy określenie trybu rozwiązania albo 

okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również jest niemożliwe – wskazuje się, że 

rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez 

pracodawcę. 

§ 2. Prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy 

zastępuje to świadectwo. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do żądania sprostowania świadectwa 

pracy.> 

<DZIAŁ IVb 

Sprawy z zakresu prawa pracy 

 

Art. 691
10

. 

§ 1. We wniosku zawierającym żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania 

świadectwa pracy wskazuje się:  

1) okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska 

oraz miejsce wykonywania pracy; 

2) tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy – jeżeli 

pracownik posiada te informacje, a w przypadku ich nieposiadania – okoliczności 

zaprzestania świadczenia pracy przez pracownika; 

3) pracodawcę, który był obowiązany do wydania świadectwa pracy, oraz 

przyczynę, z powodu której wystąpienie przeciwko niemu z żądaniem 

zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe.  

§ 2. Jeżeli wytoczenie powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa 

pracy jest możliwe, sąd rozpozna żądanie w procesie jako żądanie zobowiązania 

pracodawcy do wydania świadectwa pracy. 
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§ 3. W postanowieniu uwzględniającym żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania 

świadectwa pracy, sąd określa treść świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i przepisami wydanymi na podstawie art. 97 

§ 4 tej ustawy. Jeżeli określenie wszystkich faktów wymienionych w tych przepisach 

jest niemożliwe, w postanowieniu określa się co najmniej okres i rodzaj 

wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb 

rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a w sytuacji gdy 

określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również 

jest niemożliwe – wskazuje się, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za 

wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.  

§ 4. Prawomocne postanowienie ustalające uprawnienie do otrzymania świadectwa 

pracy zastępuje to świadectwo.  

Art. 691
11

. 

Przepis art. 691
10

 stosuje się odpowiednio do żądania sprostowania świadectwa pracy.> 

 

Art. 1050. 

§ 1. Jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a 

której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być 

wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do 

wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności 

nie wykonał. 

<1
1
. W sprawach z zakresu prawa pracy wierzyciel może złożyć wniosek, o którym 

mowa w § 1, do sądu właściwości ogólnej dłużnika albo do sądu, w którego okręgu 

praca jest, była lub miała być wykonywana, albo do sądu, w okręgu którego znajduje 

się zakład pracy.> 

§ 2. Jeżeli wykonanie czynności wymaga wydatków pieniężnych lub dostarczenia 

materiałów, a obowiązek dostarczenia ich ciąży na wierzycielu, sąd przystąpi do egzekucji 

w myśl paragrafu poprzedzającego dopiero po wykazaniu przez wierzyciela, że dokonał 

czynności, od których zależy obowiązek dłużnika, chyba że tytuł egzekucyjny zawiera w 

tym względzie inne zarządzenie. 

§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, 

sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy 

termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną. 
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USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1915) 

Art. 48. 

1. [Przepisy określone w art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6, art. 7
1
 ust. 2, art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 3, 

art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 4, art. 36 

ust. 7 i art. 47
1
 ust. 3 wydaje, w drodze zarządzenia:] 

<Przepisy określone w art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6, art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, 

art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 4, art. 36 ust. 7 i art. 471 ust. 3 

wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze:> 

1)   (uchylony); 

2)   (uchylony); 

[3)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - w odniesieniu do pracowników Kancelarii 

Prezydenta i Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.] 

<3) zarządzenia – w odniesieniu do pracowników Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej;> 

<4) rozporządzenia – w odniesieniu do pracowników Biura Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, uwzględniając: 

a) charakter wykonywanych zadań, w przypadku wydania przepisów, o których 

mowa w art. 2 pkt 1, 

b) charakter i efektywność wykonywania zadań oraz potrzebę sprawnego 

wypłacania świadczeń przysługujących pracownikom, w przypadku wydania 

przepisów, o których mowa w art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 

ust. 2 oraz art. 471 ust. 3, 

c) potrzebę sprawnego przeprowadzenia aplikacji administracyjnej oraz 

konieczność nabycia w jej toku odpowiedniej wiedzy i umiejętności 

wymaganych na stanowisku objętym aplikacją, w przypadku wydania 

przepisów, o których mowa w art. 7 ust. 6,  

d) potrzebę stałego doskonalenia jakości wykonywania zadań, odpowiedniego 

doboru pracowników na poszczególne stanowiska oraz obiektywizmu 

dokonywanych ocen kwalifikacyjnych, w przypadku wydania przepisów, 

o których mowa w art. 20 ust. 4, 
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e) potrzebę zapewnienia sprawnej pracy urzędu oraz charakter zadań 

wykonywanych przez pracowników, w przypadku wydania przepisów, 

o których mowa w art. 30 ust. 1, 

f) potrzebę ujednolicenia wniosków o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony 

Pracownik Państwowy” oraz przedstawienia przez wnioskodawcę 

uzasadnienia nadania odznaki ‒ w przypadku wydania przepisów, o których 

mowa w art. 31 ust. 4, 

g) w szczególności przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, 

a także zapewnienie należytego działania komisji i rzeczników 

dyscyplinarnych, w przypadku wydania przepisów, o których mowa w art. 36 

ust. 7.> 

1a. Przepisów art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6 i art. 30 ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do 

pracowników urzędów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6-7a, 9 i 13. Kierownicy 

tych urzędów są uprawnieni do określania: 

1)   stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy są urzędnikami państwowymi; 

2)   wykazu stanowisk objętych aplikacją administracyjną oraz zasad i trybu odbywania 

tej aplikacji; 

3)   rozkładu czasu pracy w tygodniu i jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia. 

1b. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia określonych w ustawie budżetowej 

kierownicy urzędów, o których mowa w ust. 1a, ustalają regulamin wynagradzania w 

urzędzie. Regulamin ten w odniesieniu do Kancelarii Sejmu zatwierdza Marszałek Sejmu, 

a w odniesieniu do Kancelarii Senatu - Marszałek Senatu. Przepisów art. 21 ust. 3, art. 22 

ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 47
1
 ust. 3 nie stosuje się. 

1c. Dodatkowy fundusz nagród dla urzędników państwowych za szczególne osiągnięcia w 

pracy zawodowej utworzony na podstawie art. 24 ust. 2 w urzędach, o których mowa w 

ust. 1a, pozostaje w dyspozycji kierowników tych urzędów i może być przez nich 

podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. 

2. Uprawnienie wynikające z art. 31 ust. 3 przysługuje odpowiednio organowi wymienionemu 

w ust. 1 oraz Marszałkowi Sejmu w odniesieniu do pracowników Kancelarii Sejmu, 

Krajowego Biura Wyborczego i Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także 

Marszałkowi Senatu w odniesieniu do pracowników Kancelarii Senatu oraz kierownikom 

urzędów wymienionym w art. 1 ust. 1 pkt 3b i 6-7a w odniesieniu do pracowników tych 

urzędów. 
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3. Przewidziane w ustawie uprawnienia ministrów przysługują odpowiednio kierownikom 

urzędów wymienionych w ust. 1 oraz w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6-7a, 9 i 13. 

4. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 300, z późn. zm.) 

Art. 96. 

1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych: 

1)   strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym 

związanych; 

2)   strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o 

obniżenie alimentów; 

3)   strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone; 

4)   pracownik wnoszący powództwo <albo składający wniosek o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego> lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i 

ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36; 

5)   kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy; 

6)   prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw 

Pacjenta i Rzecznik Finansowy; 

7)   powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk 

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów; 

8)   inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy; 

9)   strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego; 

9a)  osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę 

ubezwłasnowolnienia; 

10)  strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie 

przyznanego jej zwolnienia; 

11)  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony 

indywidualnych interesów konsumenta; 
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12)  strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o 

których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.); 

13)  osoba ubiegająca się o uzyskanie kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów 

zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325). 

2. Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a 

gdyby to nie było możliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością 

spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

3. W pozostałych wypadkach, o których mowa w ust. 1, za stronę zwolnioną od kosztów 

sądowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa. 

4. W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne, sąd w 

orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi 

kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. 


