
 

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

 

Informacje ogólne

 

Kto może złożyć pozew

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy może złożyć osoba, która będąc zatrudniona na podstawie 

umowy cywilnoprawnej lub w ramach tzw. samozatrudnienia, wykonuje pracę w warunkach 

charakterystycznych dla stosunku pracy.

W takim przypadku, niezależnie od nazwy umowy łączącej strony, będzie to zatrudnienie na podstawie 

stosunku pracy, którego ustalenia można dochodzić na drodze sądowej. Pozew o ustalenie istnienia 

stosunku pracy będzie uzasadniony wówczas, gdy praca wykonywana jest:

 dobrowolnie, odpłatnie i osobiście, 

 pod kierownictwem pracodawcy, który może wydawać na bieżąco polecenia związane z 

wykonywaną pracą i egzekwować ich wykonanie, 

 w określonych ramach czasowych, 

 w wyznaczonym miejscu. 

 

PUŁAPKI

Nie wszystkie umowy cywilnoprawne określające miejsce lub czas wykonania usługi (dzieła) są 

, 2009-02-19
saved from url=(0022)http://internet.e-mail

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
  <o:Author>pwickowski</o:Author>
  <o:LastAuthor>pwickowski</o:LastAuthor>
  <o:Revision>2</o:Revision>
  <o:TotalTime>3</o:TotalTime>
  <o:Created>2007-03-28T12:03:00Z</o:Created>
  <o:LastSaved>2007-03-28T12:03:00Z</o:LastSaved>
  <o:Pages>6</o:Pages>
  <o:Words>1017</o:Words>
  <o:Characters>5800</o:Characters>
  <o:Lines>48</o:Lines>
  <o:Paragraphs>11</o:Paragraphs>
  <o:CharactersWithSpaces>7122</o:CharactersWithSpaces>
  <o:Version>9.2812</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
</xml><![endif]-->

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]-->

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>
</xml><![endif]-->

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->



automatycznie umowami o pracę. Aby tak się stało, muszą w nich przeważać inne elementy pracownicze. 

A więc praca musi być świadczona osobiście, odpłatnie, w sposób ciągły, dobrowolnie podporządkowany, 

na rzecz i ryzyko pracodawcy. Zatem samo zamieszczenie w umowie cywilnoprawnej miejsca bądź czasu 

wykonania usługi (dzieła) nie przesądza jeszcze o tym, że mamy już do czynienia z umową o pracę.

W umowie zlecenia dotyczącej wymiany instalacji wentylacyjnej określono miejsce wykonania usługi, 

którym jest mieszkanie zlecającego. Poza tym, by uchronić się przed hałasem i mieć możliwość 

wykonywania prac biurowych w domu, zleceniodawca w umowie określił także dni i konkretne godziny, 

w jakich prace mają być wykonywane. Wyznaczenie miejsca i czasu wykonywania pracy w tym 

przypadku nie oznacza wcale, że z każdą z osób tworzących ekipę remontową powinna być zawarta 

umowa o pracę. Niekiedy bowiem trudno wyobrazić sobie umowę zlecenia, w której zleceniodawca nie 

wskazałby miejsca i czasu jego wykonania.

 

PRZYKŁAD

Pani Kowalska wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. Zakres prac objętych umową dotyczy 

prowadzenia spraw księgowo-kadrowych zlecającego. Praca wykonywana jest codziennie po 6 godzin w 

miejscu wyznaczonym przez zlecającego, którym jest jego siedziba. Pani Kowalska musi się stawiać 

codziennie na godzinę 8.00 i być do dyspozycji zlecającego do godz. 14.00. Wykonuje również polecenia 

zlecającego co do zakresu konkretnych prac. Pani Kowalska może wystąpić z pozwem o ustalenie 

istnienia stosunku pracy.

 

Stosunek pracy

Cechami właściwymi dla stosunku pracy jest: 

 świadczenie pracy za wynagrodzeniem, 

 osobiste wykonywanie pracy, 



 podporządkowanie pracodawcy co do miejsca, czasu i sposobu świadczenia pracy, 

 wykonywanie jego bieżących poleceń, 

 codzienne podpisywanie listy obecności, 

 pewne wynagrodzenie nie niższe niż minimalne. 

 

Powództwo składane przez inspektora pracy

Powództwo w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy może wytoczyć inspektor pracy, który może 

także wstępować za zgodą pracownika do postępowania w każdym jego stadium. Do wytoczenia przez 

inspektora powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy nie jest wymagana zgoda pracownika. Jest ona 

potrzebna jedynie w przypadku wstąpienia do toczącego się już postępowania.

 

Wartość przedmiotu sporu

W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące istnienia stosunku pracy wartość przedmiotu sporu 

stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie 

więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres 1 roku.

 

ZAPAMIĘTAJ

Inspektor pracy może wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy bez zgody, a nawet 

wiedzy zainteresowanego pracownika.

 



Jak napisać pozew

 

Krok 1

OKREŚLENIE SĄDU. W pierwszej kolejności należy określić sąd, do którego pozew jest kierowany. W 

sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy jest to sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

pracodawcy (osoba fizyczna) lub siedzibę pracodawcy (osoba prawna), ale może to być także sąd, w 

którego okręgu praca była wykonywana, lub sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

 

Krok 2

OZNACZENIE STRON. Następnie należy oznaczyć strony postępowania, a więc zamieścić swoje imię i 

nazwisko oraz adres, jako powoda, oraz nazwę i siedzibę pracodawcy, jako pozwanego.

 

Krok 3

RODZAJ PISMA. Pismo kierowane do sądu powinno być odpowiednio zatytułowane, a więc należy 

zaznaczyć, że jest to pozew w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

 

Krok 4

ŻĄDANIE I UZASADNIENIE. W pozwie należy określić żądanie, a więc wskazać, że chodzi o ustalenie 

istnienia stosunku pracy w konkretnym okresie. Następnie należy uzasadnić swoje żądanie, a więc opisać 

stan faktyczny sprawy oraz przytoczyć argumenty, z których wynikałoby, że zatrudnienie w innej formie 

w rzeczywistości było zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Warto też wskazać dowody na 

poparcie swoich racji.



 

Wnioski dodatkowe

Oprócz żądania głównego pozew może także zawierać wnioski dodatkowe, spośród których 

najważniejsze to: 

 wniosek o zasądzenie na rzecz pracownika od pozwanego pracodawcy poniesionych kosztów 

postępowania wraz z (ewentualnymi) kosztami zastępstwa, obejmujące np. poniesione wydatki 

związane z przyjazdami na rozprawę lub wynagrodzeniem dla adwokata; 

 wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności pracownika; 

 wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyby opóźnienie 

uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na szkodę; 

 wniosek o wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 

Kodeksu postępowania cywilnego, tzn. jeśli pozwany nie stawia się na posiedzenie wyznaczone 

na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, a także 

 wnioski służące do przygotowania rozprawy, dotyczące w szczególności: 

–        wezwania na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

–        polecenia pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego 

posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, 

–        zażądania na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób 

trzecich. 

Pracownik nie ma obowiązku zgłaszania powyższych wniosków, ale w jego interesie jest, by znalazły się 

one w pozwie. Ich celem jest bowiem albo przyspieszenie postępowania, np. wydanie wyroku podczas 

nieobecności powoda lub gdy pozwany pracodawca nie stawia się na rozprawę, albo też ochrona 

interesów pracownika.



 

Krok 5

PODPIS I ZAŁĄCZNIKI. Na koniec pozew należy opatrzyć podpisem oraz wymienić załączniki do 

pozwu. Koniecznie należy dołączyć odpis pozwu, załącznikami mogą być również umowy zlecenia lub o 

dzieło, ewidencja czasu pracy, lista obecności itp.

 

WAŻNY ADRES

Główny Inspektorat Pracy

00-926 Warszawa

ul. Krucza 38/42

tel. centr. (0-22) 42-03-723

fax (0-22) 625 47 70

e-mail: kancelaria@gip.pl 

www.gip.pl 

 

PODSTAWA PRAWNA

 Art. 22 § 1, 11  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z 

późn.zm.). 

 Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z 

późn.zm.). 

mailto:kancelaria@gip.pl
http://www.gip.pl/


Danuta Klucz
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