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O potrzebie wyodrębnienia czynności 
wyjaśniających w postępowaniu odrębnym 

w sprawach z zakresu prawa pracy

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza wzajemnej relacji art. 468 k.p.c., dotyczącego czyn-
ności wyjaśniających w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy, 
i art. 130 § 1, 212 § 1, 223 § 1 k.p.c. w postępowaniu zwykłym. Zasadniczo regulacje te 
zdają się spełniać te same cele. Szczegółowa analiza tego zagadnienia pozwala na oce-
nę, czy regulacje te są w stosunku do siebie substytucyjne i zasadna byłaby rezygnacja 
z czynności wyjaśniających.
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1. Wstęp

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zostało 
uregulowane w części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego1, w księdze pierw-
szej tytule VII dziale III, jako jedno z postępowań odrębnych. Postępowania takie 
toczą się według przepisów o postępowaniu zwykłym z uwzględnieniem przepisów 
szczególnych regulujących dane postępowanie2. Procedura ta została przy tym unor-
mowana trójstopniowo w tym znaczeniu, że poza przepisami ogólnymi o procesie 

*  Autorka jest doktorantką w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie i radcą prawnym.

1  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tekst. jedn.: Dz.U. z 2014, poz. 101 
z późn. zm. (dalej zwany jako „k.p.c.”).

2  W. Broniewicz [w:] W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, War-
szawa 2014, s. 289.
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oraz normami wspólnymi dla spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
zawartymi w rozdziale 1 pt. Przepisy ogólne, dział III zawiera również osobną regu-
lację dla spraw z zakresu prawa pracy (rozdział 2) oraz spraw z zakresu ubezpieczeń 
społecznych (rozdział 3). 

Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy jest obligatoryjne. Ozna-
cza to, iż kwalifikacja sprawy do tego rodzaju postępowania następuje, o ile zostaną 
spełnione przesłanki podmiotowe i przedmiotowe, wymienione w regulujących je prze-
pisach3. Jeżeli zatem proces toczy się między pracownikiem a pracodawcą i mieści się 
w zakresie spraw z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 476 § 1 k.p.c.4, to winny 
mieć do niego zastosowanie przepisy dotyczące postępowania odrębnego w sprawach 
z zakresu prawa pracy.

Czynności wyjaśniające zostały unormowane w art. 468 k.p.c., znajdującym się 
w przepisach ogólnych o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. Powyższe świadczy jednoznacznie o swoistości tej insty-
tucji dla ww. postępowań odrębnych. Przedmiotem zainteresowania w ramach ni-
niejszego artykułu będą jednak wyłącznie czynności wyjaśniające w postępowaniu 
w sprawach z zakresu prawa pracy, a precyzując − ocena zasadności wyodrębnienia 
tej kategorii czynności w tymże postępowaniu. Bliższa analiza art. 468 k.p.c. nasuwa 
bowiem poważne wątpliwości co do wzajemnej relacji tego unormowania z art. 130 § 1, 
art. 212 § 1 oraz art. 223 § 1 k.p.c., i na tym tle pojawia się pytanie o celowość istnienia 
szczególnej regulacji w zakresie czynności wyjaśniających w postępowaniu odrębnym 
w sprawach z zakresu prawa pracy, w obliczu istnienia norm prawnych o podobnej 
treści w postępowaniu zwykłym.

2. Względna obligatoryjność czynności wyjaśniających

Czynności wyjaśniające podejmowane są przez sąd po wstępnym badaniu sprawy 
dokonywanym przez przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego sędziego. 
Wstępne badanie sprawy polega na ustaleniu, czy pismo wszczynające postępowanie 
sądowe spełnia niezbędne wymagania pozwalające nadać mu dalszy bieg, oraz pod-
jęciu czynności umożliwiających rozstrzygnięcie sprawy na pierwszym posiedzeniu 
(art. 467 § 2 k.p.c.). Przebiega ono inaczej niż wstępne badanie pozwu w postępowa-
niu zwykłym co do zakresu badania, jak również skutków występujących braków5. 
Jego wynik przesądza o konieczności podjęcia czynności wyjaśniających oraz ich 
ewentualnym zakresie. 

3  M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2012, s. 17.
4  Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: 1) o roszczenia ze stosunku pracy lub 
z nim związane; 11) o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew 
zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy; 2) o roszczenia z innych stosunków praw-
nych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy; 3) o odszkodowania 
dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych.

5  M. Manowska, op. cit., s. 89.
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Wstępne badanie sprawy zasadniczo6 ma charakter obligatoryjny, natomiast etap 
czynności wyjaśniających nie jest bezwzględnie obligatoryjny7. Zakwalifikować go 
należy zatem jako względnie obligatoryjny8, co wynika z samego sformułowania 
art. 468 § 1 k.p.c., gdzie ustawodawca posłużył się określeniem „sąd podejmie czynno-
ści wyjaśniające”, o ile są spełnione określone przesłanki – o przynajmniej częściowo 
ocennym charakterze.

Wstępne badanie sprawy, jak i czynności wyjaśniające w sprawach z zakresu prawa 
pracy, są przejawem szczególnego obowiązku działania sądu pracy z urzędu9 i jednocze-
śnie emanacją sędziowskiego kierownictwa postępowaniem. Zasada ta „nadaje sądowi, 
jako organowi sprawującemu wymiar sprawiedliwości, rolę organizatora i koordynatora 
czynności procesowych wszystkich podmiotów postępowania”10. Rozumiana jest ona 
dwojako, jako kierownictwo formalne i materialne. W pierwszym znaczeniu przyjmuje 
się, że odnosi się ona do formalnej strony postępowania, związanej z jego przebie-
giem i organizacją, oraz ukierunkowana jest na usprawnienie jego toku11, w szczegól-
ności przez czuwanie nad prawidłowym jego przebiegiem, wyznaczaniem rozpraw, 
wydawaniem stosownych zarządzeń, etc. Kierownictwo materialne z kolei odnosi się 
do przedmiotu postępowania i ma na celu wydanie sprawiedliwego orzeczenia12. Czyn-
ności wyjaśniające w sprawach z zakresu prawa pracy realizują zasadę sędziowskiego 
kierownictwa postępowaniem w obu wymienionych aspektach.

3. Podjęcie czynności wyjaśniających

Czynności wyjaśniające mogą być prowadzone wyłącznie w postępowaniu zainicjowa-
nym przez pracownika (art. 4777 k.p.c.). Nie prowadzi ich się jednak w każdym postę-
powaniu bez wyjątku. Zgodnie z brzmieniem art. 468 § 1 k.p.c., czynności wyjaśniające 
przeprowadza się jeżeli przemawiają za tym wyniki wstępnego badania sprawy, a także 

6  Przepisu tego nie stosuje się w sprawach, w których pracownik jest stroną pozwaną (art. 4777 k.p.c.).
7  Tak w odniesieniu do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych SN w wyroku z dnia 21 kwietnia 
1998 r., II UKN 4/98, OSNP 1999/7/252, J. Gudowski [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 
Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2009, s. 553.

8  Tak również M. Wujczyk, który wskazuje, iż sąd nie może odstąpić od przeprowadzenia czynności 
wyjaśniających, jeżeli w sprawie nie zachodzą wskazane w treści przepisu okoliczności. M. Wujczyk 
[w:] Procesowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2013, s. 195; M. Mędrala, Funkcja ochronna 
cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Warszawa 2011, s. 224. Odmien-
nie, przyjmując fakultatywność czynności wyjaśniających: M. Muliński [w:] Kodeks postępowania 
cywilnego. Komentarz do artykułów 1‒729 Tom I., red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2013, 
s. 1091; K. Gonera [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 2, red. K. Piasecki, wyd. 6, 
Warszawa 2014, s. 290.

9  Tak w odniesieniu do postępowania wyjaśniającego: J. Iwulski [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Ko-
mentarz. Tom II. Artykuły 367−505 (37), wyd. 2, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013, s. 509.

10  A. Łazarska, Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji, 
Warszawa 2013, s. 82.

11  Ibidem, s. 84.
12  Ibidem, s. 85.
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gdy sprawa nie była przedmiotem postępowania przed komisją pojednawczą (przesłan-
ki pozytywne), chyba że czynności te nie przyspieszą postępowania lub są oczywiście 
niecelowe z innych przyczyn (przesłanka negatywna).

Redakcja tego przepisu może budzić pewne wątpliwości. Powstaje bowiem pytanie 
czy przesłanka negatywna, wyłączająca obowiązek podjęcia czynności wyjaśniających, 
dotyczy obu13 wymienionych przesłanek pozytywnych, czy tylko drugiej14, co w konse-
kwencji oznaczałoby, iż czynności wyjaśniające są przeprowadzane zawsze, gdy prze-
mawia za tym wynik wstępnego badania sprawy. 

W mojej ocenie przepis ten należy rozumieć w ten sposób, iż przesłanka zezwalająca 
na odstąpienie od prowadzenia czynności wyjaśniających odnosi się tylko do sytuacji, 
gdy sprawa nie była przedmiotem postępowania przed komisją pojednawczą. Analizy 
art. 468 § 1 k.p.c., w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy wyników wstępnego badania 
sprawy, nie można dokonywać w oderwaniu od art. 467 § 3 k.p.c. Zgodnie z tą normą 
po wstępnym badaniu sprawy przewodniczący wzywa do usunięcia braków formalnych 
pisma tylko wówczas, gdy braki te nie dadzą się usunąć w toku czynności wyjaśnia-
jących. Oznacza to zatem, że jeżeli po wstępnym badaniu sprawy okaże się, iż pismo 
zawiera braki, które mogą być usunięte w toku czynności wyjaśniających, przewodni-
czący nie może wezwać strony do uzupełniania braków na podstawie art. 130 k.p.c., 
gdyż ustawa posługuje się zwrotem „tylko wówczas”. W takiej sytuacji przeprowadzenie 
czynności wyjaśniających jest niezbędne. W konsekwencji nie powinno mieć żadnego 
znaczenia, że czynności te nie przyspieszą postępowania, bądź są niecelowe z innych 
przyczyn. Okoliczności te mogą mieć natomiast wpływ na zakres czynności wyjaśnia-
jących podejmowanych w konkretnym postępowaniu. 

Autorzy poglądów o dopuszczalności zwolnienia sądu z obowiązku przeprowadzenia 
czynności wyjaśniających, także w sytuacji, gdy przemawiają za tym wyniki wstępnego 
badania sprawy, uzasadniają swój pogląd, przyjmując, iż sformułowanie „nie dadzą się 
usunąć w toku czynności wyjaśniających” rozumieć należy również w kategorii „nie 
przyspieszą postępowania lub są oczywiście niecelowe z innych przyczyn”15. Interpretacja 
taka, oparta na wykładni funkcjonalnej, mogłaby się zdawać racjonalna, ale nie znajduje 
uzasadnienia w literalnym brzmieniu przepisu. Określenie „nie dadzą się” oznacza, że nie 
jest możliwe ich usunięcie w drodze czynności wyjaśniających i konieczne jest wezwanie 
do usunięcia braków. De lege ferenda rozważyć zatem należy zmianę brzmienia art. 467 
§ 3 k.p.c., którego aktualna treść de facto wyłącza możliwość rezygnacji z czynności wy-
jaśniających w wypadku zaistnienia braków formalnych, możliwych do usunięcia na tej 
drodze, chociaż ich przeprowadzenie może przedłużyć postępowanie16.

13  A. Jabłoński [w:] Postępowanie odrębne w sprawach zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
red. K. Antonów, A. Jabłoński, Warszawa 2014, s. 184; M. Manowska, op. cit., s. 92.

14  J. Gudowski, op. cit., s. 553.
15  Por. A. Jabłoński, op. cit., s. 178.
16  W mojej ocenie usunięcie braków formalnych nie może być w ogóle rozpatrywane w kategorii nie-
celowości. 
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Niemniej jednak zwraca się uwagę w literaturze, iż nieprzeprowadzenie czynności 
wyjaśniających nie stanowi uchybienia mającego wpływ na wynik sprawy, a w konse-
kwencji nie jest możliwe oparcie na takim zarzucie skutecznej apelacji17.

W odniesieniu do drugiej z przesłanek pozytywnych wyjaśnić należy, iż chodzi 
tu o postępowanie przed komisją pojednawczą uregulowane w przepisach kodeksu 
pracy − art. 244 i nast. k.p.18 Celem tego postępowania jest polubowne załatwienie sporu 
o roszczenia pracownika. Zatem jeżeli między pracownikiem a pracodawcą nie toczyło 
się postępowanie przed komisją pojednawczą, mające ich skłonić do zawarcia ugody, 
to przeprowadzenie czynności wyjaśniających może być zasadne. Jeżeli według opinii 
sądu czynności te nie przyspieszą postępowania lub są oczywiście niecelowe z innych 
przyczyn, to pomimo nieprzeprowadzenia postępowania przed komisją pojednawczą, 
aktualizuje się negatywna przesłanka prowadzenia czynności wyjaśniających. 

Ideą czynności wyjaśniających jest zasadniczo przyspieszenie postępowania, a także 
złagodzenie jego formalizmu. Podejmowanie czynności, które nie pozwolą osiągnąć 
takiego rezultatu, nie powinno zatem mieć miejsca. Do oceny sądu należy w kon-
kretnym przypadku rozstrzygnięcie, czy zaistniała przesłanka negatywna podjęcia 
czynności wyjaśniających. Należy przy tym mieć na uwadze, iż przesłanka zezwalająca 
na odstąpienie od czynności wyjaśniających została sformułowana ogólnikowo, a zatem 
sąd ma możliwość elastycznego podjęcia decyzji w danej sprawie, w zależności od jej 
konkretnych okoliczności19. Jednakże, jeżeli w ocenie sądu przesłanka negatywna nie 
zachodzi, musi on podjąć czynności wyjaśniające. 

Czynności wyjaśniające nie są również prowadzone w postępowaniu uproszczo-
nym (art. 50514 § 1 k.p.c.), ani też w postępowaniu ze skargi kasacyjnej (art. 4751 k.p.c.) 
i ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4751 
w zw. z art. 42412 k.p.c.). 

4. Cele czynności wyjaśniających

Zgodnie z art. 468 § 2 k.p.c., czynności wyjaśniające, będące wstępną fazą postępowania 
w sprawach z zakresu prawa pracy, mają na celu usunięcie braków formalnych pism 
procesowych, w tym w szczególności dokładniejsze określenie zgłoszonych żądań, wy-
jaśnienie stanowisk stron oraz skłonienie ich do pojednania i zawarcia ugody, ustalenie, 
jakie z istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności są sporne między stronami 
oraz czy i jakie dowody należy przeprowadzić w celu ich wyjaśnienia, jak również 
wyklarowanie innych okoliczności, mających znaczenie dla prawidłowego i szybkiego 
rozstrzygnięcia sprawy. 

17  Ibidem, s. 190.
18  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 1502 z późn. zm.), 
zwana dalej „k.p.”.

19  M. Wujczyk, op. cit., s. 195.
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W doktrynie zwraca się uwagę, że czynności wyjaśniające mogą być przeprowadzane 
do osiągnięcia innych celów niż wynikające z art. 468 k.p.c.20 Zwolennicy tego stano-
wiska zastrzegają jednak, iż cel przeprowadzenia czynności wyjaśniających, inny niż 
określony w przepisie, nie może być celem możliwym do osiągnięcia tylko w wyniku 
przeprowadzenia rozprawy w toku postępowania rozpoznawczego (np. przeprowa-
dzenie dowodu)21. Stanowisko dopuszczające prowadzenie czynności wyjaśniających, 
dla osiągnięcia innych celów niż wyraźnie wskazane w art. 468 § 2 k.p.c., budzi jednak 
wątpliwości. Ustawodawca, regulując tę kwestię, nie posłużył się przy ich wyliczeniu 
zwrotem „w szczególności” ani żadnym jemu podobnym, co wskazuje na wyczerpujący 
charakter tego wyliczenia. Przede wszystkim jednak dopuszczenie prowadzenia czyn-
ności wyjaśniających, także dla realizacji innych celów niż enumeratywnie wymienio-
ne, prowadziłoby do ryzyka zatarcia granic pomiędzy czynnościami wyjaśniającymi 
a normalnym tokiem sprawy, w tym zwłaszcza rozprawą. 

4.1. Usunięcie braków formalnych

Pierwszym z celów wskazanych w art. 468 § 2 pkt 1 k.p.c. jest usunięcie braków formal-
nych pism procesowych, w tym w szczególności dokładniejsze określenie zgłoszonych 
żądań. Powstaje zatem konieczność oceny charakteru i zakresu tej normy, a konkretnie 
odpowiedzi na pytanie, czy wyłącza ona całkowicie zastosowanie art. 130 § 1 k.p.c. Jak 
zostało zaznaczone na wstępie, przepisy regulujące postępowania odrębne stanowią lex 
specialis w stosunku do norm regulujących postępowania zwykłe. Wobec tego zastoso-
wanie znajduje zasada lex specialis derogat legi generali. W pozostałym zakresie stosuje 
się normy regulujące postępowanie zwykłe. 

Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c., przewodniczący wzywa stronę do poprawienia, uzu-
pełnienia lub opłacenia pisma, które nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek 
niezachowania warunków formalnych, pod rygorem zwrotu. 

Podejmowanie czynności wyjaśniających w odniesieniu do braków formalnych jest 
tymczasem możliwe wyłącznie w wypadku takich braków, których usunięcie jest moż-
liwe w ramach czynności wyjaśniających, czyli takich, które nie wymagają wezwania 
do ich uzupełnienia (przeciwieństwem są braki mające istotne znaczenie dla dalszego 
toku sprawy, np. brak odpisu odwołania, brak żądania, brak oznaczenia strony po-
zwanej, brak podpisu na odwołaniu, brak pełnomocnictwa)22, a zatem braków formal-
nych drugorzędnych i nietamujących postępowania23. W konsekwencji nie jest moż-
liwe wezwanie pracownika do uzupełnienia braków formalnych pozwu na podstawie 
art. 130 § 1 k.p.c., jeżeli możliwe jest ich usunięcie w trakcie czynności wyjaśniających24. 

20  J. Gudowski, op. cit., s. 553; K. Gonera, op. cit., s. 290. Odmiennie M. Wujczyk, op. cit., s. 196, A. Ja-
błoński, op. cit., s. 186.

21  K. Gonera, op. cit., s. 290.
22  Postanowienie Sądu Najwyższego − Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 
13 lutego 2014 r., II PZP 1/13.

23  J. Gudowski, op. cit., s. 551.
24  P. Prusinowski [w:] Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy, red. Z. Góral, P. Prusi-
nowski, Warszawa 2013, s. 114.
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O uzupełnianiu braków w drodze czynności wyjaśniających przesądza badanie wstępne 
sprawy. Jeżeli braki formalne nie dadzą się usunąć w drodze czynności wyjaśniających, 
konieczne jest zastosowanie art. 130 § 1 k.p.c. 

Zwrócić należy uwagę, iż w odniesieniu do braku w zakresie zgłoszonego żąda-
nia, art. 468 § 2 pkt 1 k.p.c. posługuje się sformułowaniem „dokładniejsze określenie 
zgłoszonych żądań”, co oznacza, iż nie chodzi tu o sytuację, kiedy żądanie w ogóle nie 
zostało sformułowane25. W takim wypadku zastosowanie znajdzie art. 130 § 1 k.p.c. 
i wezwanie do uzupełnienia nastąpi pod rygorem zwrotu pozwu.

Reasumując, art. 468 § 2 pkt 1 k.p.c., z uwagi na węższy zakres przedmiotowy, wy-
łącza zastosowanie art. 130 § 1 k.p.c. tylko w odniesieniu do braków, które mogą zostać 
usunięte w toku czynności wyjaśniających. W konsekwencji, w wypadku nieusunię-
cia braków formalnych w toku czynności wyjaśniających, nie znajdzie zastosowania 
art. 130 § 2 k.p.c. (zwrot pozwu)26, lecz jak powszechnie przyjmuje się w doktrynie, 
postępowanie winno zostać zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.27 Nato-
miast w odniesieniu do braków formalnych, do których usunięcia powód był wzywa-
ny na podstawie art. 130 § 1 k.p.c., zastosowana zostanie sankcja z § 2 tego artykułu, 
a zatem w braku ich uzupełnienia pozew zostanie zwrócony. 

 4.2. Wyjaśnienie stanowisk stron

Czynności wyjaśniające mają również na celu wyjaśnienie stanowisk stron (art. 468 
§ 2 pkt 2 k.p.c.), ustalenie, które z istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności 
są sporne między stronami oraz czy i jakie dowody należy przeprowadzić w celu ich 
wyjaśnienia (art. 468 § 2 pkt 3 k.p.c.), jak również wyjaśnienie innych okoliczności 
mających znaczenie dla prawidłowego i szybkiego rozstrzygnięcia sprawy (art. 468 
§ 2 pkt 4 k.p.c.). Jednocześnie w znowelizowanym28 art. 212 § 1 k.p.c. rozszerzony 
został znacząco zakres czynności podejmowanych przez sąd na rozprawie w ramach 
informacyjnego przesłuchania stron. Aktualne brzmienie tego przepisu nasuwa istotne 
pytanie o potrzebę istnienia tych dwóch regulacji, mających realizować zasadniczo 
podobny cel – uproszczenie postępowania i skoncentrowanie materiału dowodowego. 

Przed nowelizacją z 2012 r., art. 212 § 1 k.p.c. w zd. 1 stanowił, iż przewodniczący 
winien ustalić okoliczności sporne między stronami i dążyć do ich wyjaśnienia jesz-
cze przed wszczęciem postępowania dowodowego. Regulacja ta pokrywała się zatem 
jedynie częściowo z pkt 2 i 3 art. 468 § 2 k.p.c. Obecnie jednak, wobec wprowadzonych 
zmian, sąd na rozprawie, przez zadawanie pytań stronom, dąży do tego, aby strony 

25  J. Gudowski, op. cit., 554.
26  W razie zwrotu pozwu, w sytuacji, gdy braki formalne można było uzupełnić w toku czynności 
wyjaśniających, zasadne zdaje się złożenie zażalenia w oparciu o zarzut naruszenia przepisów postę-
powania w postaci art. 468 § 1 i § 2 pkt. 1 k.p.c. (art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c.). W mojej ocenie, okoliczność 
ta potwierdza tezę o względnie obligatoryjnym charakterze czynności wyjaśniających. 

27  Tak J. Iwulski, op. cit., s. 511. Odmiennie, przyjmując w przypadku nie usunięcia braków formalnych 
rygor z art. 130 § 1 i 2 k.p.c., M. Manowska, op. cit., s. 90.

28  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy − Kodeks postępowania cywilnego oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2011, Nr 233 poz. 1381).



Kinga Moras-Olaś

64 

przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wy-
jaśnień koniecznych dla zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzo-
nych przez nie praw lub roszczeń. W ten sam sposób sąd dąży do wyjaśnienia istotnych 
okoliczności sprawy, które są sporne. 

W konsekwencji, wspomniana nowelizacja spowodowała istotne rozszerzenie czyn-
ności podejmowanych przez sąd na rozprawie z urzędu, modyfikując kształt przesłu-
chania informacyjnego stron. Celem tej zmiany było zaakcentowanie niezbędnej ak-
tywności sądu przy pozyskiwaniu od stron twierdzeń, co do okoliczności faktycznych 
i dowodów, tak, by móc należycie wyjaśnić sprawę29. Zadaniem sądu nie jest już tylko 
ustalenie okoliczności spornych, lecz także podejmowanie innych czynności mających 
na celu ustalenie stanu faktycznego zgodnie z prawdą oraz koncentracja materiału do-
wodowego. Sąd, podejmując w tym zakresie decyzję, powinien ocenić, czy ziściły się 
wynikające z art. 212 § 1 k.p.c. przesłanki przesłuchania informacyjnego30.

W tym miejscu warto zatem zauważyć, iż zasadniczo normy omówione powyżej 
spełniają te same cele. Są one źródłem kompetencji sądu do klaryfikacji stanu faktycz-
nego sprawy, uzupełnienia twierdzeń i dowodów, powoływanych przez strony, poprzez 
ich indagowanie, a w rezultacie koncentracji materiału procesowego, składającego się 
na podstawę faktyczną przyszłego rozstrzygnięcia w sprawie. 

Należy jednak dodać, że jak przyjmuje się w doktrynie, przesłuchanie informacyj-
ne może zostać przeprowadzone nie tylko na pierwszym posiedzeniu wyznaczonym 
na rozprawę, ale także na kolejnych, jeśli dopiero wtedy lub ponownie wystąpią oko-
liczności uzasadniające zastosowanie art. 212 § 1 k.p.c.31 Tymczasem czynności wyja-
śniające, z ich natury, podejmowane są na początku fazy instrukcyjnej32 postępowania, 
jeszcze przed pierwszą rozprawą. 

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż z uwagi na aspekt temporalny art. 468 
§ 2 pkt 2, 3 i 4 k.p.c., wyłącza przesłuchanie informacyjne jako lex specialis jedynie 
na wstępnym etapie postępowania. W mojej ocenie, może bowiem zaistnieć taka sy-
tuacja, że po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, strony będą jeszcze przesłu-
chiwane informacyjnie, stosownie do okoliczności ujawnionych na późniejszym etapie. 
Możliwe jest również, iż po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, nie będzie już 
konieczne słuchanie informacyjne stron, jak również dopuszczam taką możliwość, 
że w sytuacji, gdy nie były przeprowadzone czynności wyjaśniające, dojdzie do prze-
słuchania informacyjnego, ale tylko wtedy, gdy konieczność taka powstała już po lub 
na pierwszej rozprawie. 

Zgodnie z art. 468 § 2 pkt 3 k.p.c., na sądzie spoczywa obowiązek ustalenia, które 
z istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności są sporne pomiędzy stronami oraz 

29  P. Grzegorczyk [w:] Kodeks…, red. T. Ereciński, LEX el., komentarz do art. 212, nb. 3.
30  Ibidem, nb. 8.
31  Ibidem.
32  Za M. Waligórskim przyjmuję tradycyjny podział postępowania cywilnego na trzy fazy: wszczęcia 
postępowania, instrukcyjną oraz załatwienia sprawy. Faza instrukcyjna obejmuje tę część postępowa-
nia, która dotyczy uzyskania przez organ niezbędnego materiału procesowego do załatwienia sprawy. 
M. Waligórski, Zarys polskiego procesu cywilnego, Kraków 1952, s. 183. 
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czy i jakie dowody powinny być przeprowadzone w ramach postępowania dowodowe-
go w celu ich wyjaśnienia. Podnosi się w literaturze, iż przepis ten nie wyłącza zasady 
kontradyktoryjności, lecz jedynie zmienia reguły obowiązujące w postępowaniu zwy-
kłym33. Wobec obecnego brzmienia art. 212 k.p.c., teza ta nie wydaje się być jednak 
aktualna. Sąd nadal jest podmiotem niezależnym, bezstronnym i nie może nakłaniać 
stron do podejmowania konkretnych czynności34, nie jest też zobligowany do prowa-
dzenia postępowania dowodowego z urzędu35. Zadaniem sądu jest poinformowanie 
powoda o konieczności wykazania, za pomocą stosownych środków dowodowych, 
okoliczności spornych, nie jest jego rolą natomiast przejęcie inicjatywy dowodowej36. 

Podsumowując zatem kwestię wzajemnej relacji omawianych przepisów, podkreślić 
należy tożsamy cel, jaki realizują. Niemniej jednak, z uwagi na aspekt temporalny, nie 
można przyjąć, iż art. 468 § 2 pkt 2, 3 i 4 k.p.c. deroguje zupełnie art. 212 § 1 k.p.c. 
Czynności wyjaśniające prowadzi się bowiem przed wyznaczeniem rozprawy, przesłu-
chanie informacyjne natomiast w czasie jej trwania. Z uwagi jednak na wspomniane 
zadania tych norm, de lege ferenda rozważyć należy zmianę redakcyjną powołanych 
przepisów. Powstaje bowiem pytanie czy nie byłoby zasadne zastąpienie punktów 2, 
3 i 4 w art. 468 § 2 k.p.c. jedną jednostką redakcyjną, odwołującą się do treści art. 212 
§ 1 k.p.c., i dopuszczenie przeprowadzenia wskazanych w tym przepisie czynności 
w trakcie czynności wyjaśniających na posiedzeniu jawnym, niebędącym rozprawą37. 
Argumentację tę wzmacnia również okoliczność, iż art. 212 § 1 k.p.c. w swojej treści 
wskazuje wyraźnie na cel podejmowanych przez sąd czynności w postaci doprowadze-
nia do ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych przez strony praw lub roszczeń 
zgodnie z prawdą. Brak legis latae analogicznego sformułowania w art. 468 § 2 pkt 2, 
3 i 4 k.p.c. budzi istotne zastrzeżenia co do koherencji obu regulacji (zwłaszcza na po-
ziomie aksjologicznym związanym z idealnym – postulatywnym celem postępowania, 
jakim jest sprawiedliwe, a więc również oparte na prawdziwych ustaleniach faktycz-
nych, załatwienie sprawy). 

4.3. Ugoda

Powszechna zasada procesowa ugodowego załatwiania sporów wyrażona w art. 10 k.p.c., 
a uszczegółowiona w art. 223 § 1 zd. 1 k.p.c., stanowiącym, iż przewodniczący powinien 
we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, w ramach odrębnego postępowania 
w sprawach z zakresu prawa pracy ma szczególną wartość. W doktrynie prawa pracy 
33  M. Manowska, op. cit., s. 93.
34  P. Prusinowski, op. cit., s. 119.
35  Dopuszczenie dowodu z urzędu, stosownie do art. 232 k.p.c., pozostaje wyjątkiem od zasady inicjaty-
wy dowodowej stron. Również w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy, wszelkie 
odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione szczególnymi okolicznościami danej sprawy.

36  Ibidem, s. 120.
37  Tak: A. Jabłoński, który podnosi, iż z uwagi na fakt, iż posiedzenie to nie zmierza do merytorycznego 
rozpoznania sprawy, lecz dotyczy kwestii formalnych, nie ma charakteru rozprawy; A. Jabłoński, op. cit., 
s. 185. Argument taki można również wywieść z analizy art. 471 k.p.c., zgodnie z którym termin roz-
prawy powinien być wyznaczony tak, aby od daty zakończenia czynności wyjaśniających nie upłynęło 
więcej niż 2 tygodnie. 
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wśród jego funkcji wyróżnia się m.in. funkcję ireniczną, która polega na działaniu 
norm prawa pracy w sposób zabezpieczający zachowanie pokoju społecznego w sto-
sunkach pracy. Celem tych norm jest m.in. polubowna likwidacja sporów38 pracowni-
ków i pracodawców. Ponadto, zgodnie z art. 243 k.p., pracodawca i pracownik winni 
dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. Na gruncie przepisów 
o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy w ramach czynności 
wyjaśniających ustawodawca w art. 468 § 2 pkt 2 in fine k.p.c. przewidział niezależną 
normę, mocą której sąd powinien skłaniać strony do pojednania i zawarcia ugody, dając 
tym samym wyraz zasadzie ugodowego likwidowania sporów z zakresu prawa pracy. 
Konieczna jest zatem analiza co do wzajemnej relacji tych dwóch norm.

Brzmienie art. 223 § 1 k.p.c. wskazuje, iż skłanianie stron do ugody przez przewod-
niczącego powinno nastąpić we właściwej chwili, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, 
po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Analiza tego przepisu prowadzi zatem 
do konstatacji, iż skłanianie stron do pojednania może być aktywnością przewodni-
czącego przez cały czas trwania sprawy. Art. 468 § 2 pkt 2 k.p.c. tymczasem, ze swojej 
natury, dotyczyć może wyłącznie czynności wyjaśniających będących częścią wstępną 
fazy instrukcyjnej postępowania. 

W przypadku więc podjęcia czynności wyjaśniających przez sąd, na zasadzie lex 
specialis, zastosowanie znajdzie art. 468 § 2 pkt 2 k.p.c., natomiast w dalszym toku 
postępowania − art. 223 § 1 k.p.c. Taki kierunek wykładni wydaje się być usprawiedli-
wiony tym bardziej, iż słowo „powinien”, użyte w art. 223 § 1 k.p.c., oznacza to samo, 
co „zobowiązany jest”39, a to prowadzi do konstatacji, iż po zakończeniu czynności wy-
jaśniających, sąd w dalszym ciągu ma obowiązek nakłaniania stron do zawarcia ugody. 

5. Wnioski 

Powyższa analiza zasadniczo wskazuje, iż cele, jakim ma służyć przeprowadzenie po-
siedzenia wyjaśniającego, są możliwe do osiągnięcia w drodze zwykłego postępowania. 
Czynności wyjaśniające w ramach postępowania odrębnego w sprawach z zakresu 
prawa pracy są jednakże na tyle istotnym i charakterystycznym elementem tego po-
stępowania, że odpowiedź na pytanie o zasadność istnienia tej fazy postępowania jest 
właściwie odpowiedzią na pytanie o potrzebę utrzymania postępowania odrębnego 
w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Pomimo rozwoju i zmian społeczno ekonomicznych, nie można bez żadnego za-
strzeżenia przyjąć twierdzenia o równości ekonomicznej pracodawców i pracowni-
ków. Aktualna zdaje się być w dalszym ciągu funkcja ochronna prawa pracy, w tym 
procesowego prawa pracy, która to w założeniu chroni pracownika jako słabszą stronę 
stosunku prawnego40. Czynności wyjaśniające, jako instytucja szczególna, ukierun-
kowane są na przyspieszenie, złagodzenie formalizmu postępowania i zapewnienie 

38  K.W. Baran [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2013, s. 47.
39  Wyrok SN z dnia 14 listopada 1996 r., I CRN 93/96, LEX nr 500193.
40  Z. Salwa [w:] Zarys systemu prawa pracy. Tom I. Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warsza-
wa 2010, s. 179.
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sprawnego rozpoznania sprawy, w sytuacji, gdy to pracownik jest powodem. Służy 
zatem jego ochronie.

Pomimo istotnych podobieństw pomiędzy unormowaniami, obowiązującymi 
w zwykłym postępowaniu, a omawianymi czynnościami wyjaśniającymi, wskazać 
należy, że nie są one w stosunku do siebie w pełni substytucyjne. O ile zasadniczo 
usunięcie braków formalnych w drodze czynności wyjaśniających wyłącza w tym 
zakresie regulacje zwykłego postępowania (art. 130 § 1 k.p.c.), to już obowiązywanie 
art. 468 § 2 pkt 2, 3 i 4 k.p.c. nie prowadzi do niestosowania art. 212 § 1 k.p.c., z uwa-
gi na etap postępowania, do którego się odnosi. Zamierzeniem ustawodawcy, które 
znajduje wyraz w treści art. 212 k.p.c., a nie jest wyrażone explicite w art. 468 k.p.c., 
jest dążność do ustalenia podstawy faktycznej rozpoznawanej sprawy zgodnie z praw-
dą. W odniesieniu z kolei do art. 223 § 1 k.p.c., regulacja czynności wyjaśniających 
stanowi lex specialis w stosunku do tej normy jedynie w zakresie, w jakim odnosi się 
do pierwszego posiedzenia. 

Reasumując powyższe, regulacja czynności wyjaśniających w postępowaniu w spra-
wach z zakresu prawa pracy nie stanowi ustawowego superfluum. Wyodrębnienie tej 
fazy postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy jest emanacją funkcji ochronnej 
procesowego prawa pracy. Ma ona charakter porządkujący. Umożliwia, jeszcze przed 
wyznaczeniem rozprawy, podjęcie stosownych czynności.

Jednakże zwrócić należy uwagę na trudności interpretacyjne, jakie rodzą się na tle 
art. 468 k.p.c. W pierwszej kolejności wątpliwe jest, czy można odstąpić od czynności 
wyjaśniających, chociaż przemawia za tym wynik wstępnego badania sprawy, nawet 
jeżeli spowoduje to opóźnienie w jej rozpoznaniu. W mojej ocenie, analiza art. 468 
§ 1 k.p.c. w zw. z art. 467 § 3 k.p.c. daje na takie pytanie odpowiedź negatywną. Nie jest 
również jasny charakter zawartego w art. 468 § 2 k.p.c. katalogu celów czynności wy-
jaśniających, w tym sensie, że trudno określić, czy jest to wyliczenie wyczerpujące, czy 
też przykładowe. Aktualnie wbrew brzmieniu przepisu, pomimo w mojej ocenie oczy-
wistego sensu językowego użytych w przepisie sformułowań, przez większość doktryny 
jest on interpretowany rozszerzająco. Kwestie te powinny zatem stać się przedmiotem 
zainteresowania ustawodawcy, celem rozstrzygnięcia zasygnalizowanych problemów.

Należałoby również zastanowić się nad samą redakcją § 2 art. 468 k.p.c. O ile bowiem 
stoję na stanowisku o konieczności utrzymania czynności wyjaśniających w sprawach 
z zakresu prawa pracy, to w mojej ocenie regulacja to winna eksponować wartości do-
dane ponad przepisy zwykłego postępowania. Bez wątpienia zasadne wydaje się być 
zachowanie aktualnej regulacji dotyczącej uzupełniania braków formalnych, z zastrze-
żeniami poczynionymi powyżej. Jednakże w zakresie, w jakim czynności wyjaśniające 
odnoszą się do kwestii regulowanych w art. 212 § 1 k.p.c., uważam, iż byłoby wystar-
czające odesłanie do tego przepisu. Oczywiście, z uwagi na relacje temporalne tych 
norm, nie wystarczy zaniechanie regulowania tych kwestii w art. 468 k.p.c. Konieczne 
jest zatem wyraźne odesłanie umożliwiające stosowanie tych przepisów w tej fazie 
postępowania. Podobnie nie ma potrzeby ponownego regulowania kwestii zawarcia 
ugody – w tym zakresie wystarczy odesłanie do art. 223 k.p.c. 
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Konkludując, czynności wyjaśniające w sprawach z zakresu prawa pracy, mając 
na celu przyspieszenie postępowania i koncentrację materiału dowodowego, jedno-
cześnie realizują funkcję ochronną procesowego prawa pracy. Są one zatem instytucją 
użyteczną i potrzebną przy dochodzeniu przez pracowników swoich praw. Rozważenia 
wymagają jednak postulowane w niniejszym artykule zmiany redakcyjne w ramach 
tej regulacji. 

*  *  *

The Need for Separation of Investigation Procedure in Separate Proceedings 
in Cases within the Subject-Matter and Scope of Labour Law

Summary: The purpose of this article is to analyze the interaction between Art. 468 k.p.c. 
concerning investigation procedure in separate Proceedings in Cases within the Subject-Mat-
ter and Scope of Labour Law and Art. 130 § 1, 212 § 1, 223 § 1 k.p.c. in ordinary proceedings. 
Basically, these regulations seem to be aimed at achieving the same goals. A detailed analysis 
of this issue allows to assess whether these regulations are substitute to each other and therefore 
if the removal of such investigation procedure would be justified.

Key words: civil proceedings, investigation procedure, labour law


