
 Przedmowa

Procesowe prawo pracy jest istotą dochodzenia przed sądem pracy przez pra-
cownika uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Istotnym jego elementem, 
od którego zaczyna się proces dochodzenia swoich praw przed sądem są właśnie 
pisma procesowe. Warto pamiętać o tym, że wniesienie wadliwego pisma spowo-
duje jego odrzucenie, co jest równoznaczne z niewszczęciem procesu. Poprawnie 
sporządzone pismo procesowe może natomiast często decydować o pozytywnym 
rozstrzygnięciu procesu.

Pismo procesowe powinno być napisane prostym językiem, syntetyczne, kla-
rowne i pozbawione przesadnej obszerności. Dla swej skuteczności powinno za-
wierać konkretne żądania, jak też zostać skierowane do sądu właściwego rzeczowo 
i miejscowo. 

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD to publi-
kacja, której celem jest wsparcie zarówno profesjonalnych pełnomocników, przed-
stawicieli pracowników, jak również dla osób pragnących samodzielnie 
dochodzić swoich praw przy wystąpieniach w sprawach dotyczących zbiorowych 
i indywidualnych stosunków pracy. 

W zbiorze zostało przedstawionych 105 pism obejmujących istotne etapy po-
stępowania sądowego, począwszy od pism w postępowaniu pojednawczym przed 
sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą, wnoszonych przed wszczęciem 
procesu, przez pisma wnoszone przez pracowników i pracodawców, pisma w toku 
procesu, kończąc na pismach w postępowaniu egzekucyjnym.

Przytoczone wzory zostały tak dobrane, aby poruszać zagadnienia prawno-
-pracownicze (np. mobbing, dyskryminację, warunki pracy i płacy) oraz z zakresu 
procedury cywilnej (np. różnorodne pozwy, wnioski w toku postępowania egze-
kucyjnego).

Zarówno wybór konkretnych pism, jak i sposób ich sporządzenia wynikają 
z doświadczenia zawodowego Autorów, radców prawnych zajmujących się już 
10 lat pomocą pracodawcom w codziennych relacjach z pracownikami i ich przed-
stawicielstwami, takimi jak związki zawodowe czy rady pracowników. 
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Każdy wzór zawiera obszerne uwagi dotyczące zarówno sposobu wypeł-
nienia pisma, wyjaśnienia pojęć występujących we wzorach oraz informacji o ko-
nieczności wniesienia opłat sądowych. Zamieszczone wzory pism procesowych są 
przedstawione z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz z przytocze-
niem orzecznictwa Sądu Najwyższego. Autorzy – praktycy zajmujący się na co 
dzień prawem pracy w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp.k. 
www.wojewodka.pl – przygotowując publikację mieli na uwadze zarówno aspekt 
nauki prawa pracy, jak i praktyki jego stosowania. 

Mam nadzieję, iż publikacja będzie przydatna dla wszystkich jej odbiorców. 

Warszawa, maj 2014 r.                                                    dr Marcin Wojewódka


