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Rzeczpospolita – Prawo i praktyka 

Wdając się w spór z pracodawcą, trzeba mieć dowody jego 
nierzetelności 
 

28.03.2012, Anna Abramowska  
 
PROCEDURA Były kolega z firmy, który pomoże w zbieraniu kwitów na dawnego 
przełożonego, musi się liczyć ze zwolnieniem. Decydując się na pozew sądowy przeciwko 
starej firmie, trzeba zadbać o materiał dowodowy 

Gdy szef niespodziewanie wręczy wypowiedzenie, pracownik nie powinien działać 
pochopnie. Jeśli uważa, że przełożony nadużył swojego prawa i jego uzasadnienie 
pożegnania jest mocno naciągane, bo naprawdę chodzi tylko o to, aby się pozbyć 
niewygodnej osoby, ma prawo zaskarżyć to do sądu pracy. Przyczyna wypowiedzenia 
umowy bezterminowej czy zwolnienia dyscyplinarnego musi być rzeczywista, konkretna  
i prawdziwa, a ponadto podana w sposób jasny i zrozumiały dla zatrudnionego. Tak uznał 
Sąd Najwyższy w wyroku z 11 stycznia 2011 r. (I PK 152/10). 

Pracownik powinien jednak pamiętać o terminach oraz o tym, że musi przedstawić swoje 
racje przed sądem i poprzeć je dokumentacją potwierdzającą jego punkt widzenia. Nikt 
inny za niego tego nie zrobi. 

Sąd może dopuścić nielegalnie zdobyty dowód, gdy jego prawne uzyskanie mogłoby być 
niemożliwe 

- Prowadzimy spór z byłym pracownikiem. Zwolniliśmy go jakiś czas temu, a on czując się 
pokrzywdzony, postanowił szukać sprawiedliwości w sądzie. Ostatnio zwrócił się do 
jednego z naszych pracowników o pomoc. Poprosił go o przesłanie mu korespondencji  
e-mailowej między nimi, która ma – jego zdaniem – potwierdzić jego wersję wydarzeń. 
Pracownik uległ namowom kolegi i podesłał mu wiadomości z firmowej skrzynki. Naszym 
zdaniem w ten sposób pracownik działał na szkodę pracodawcy. Przeprowadziliśmy z nim 
rozmowę wyjaśniającą, pracownik przeprosił i poinformował, że uległ presji kolegi, który 
go straszył, że jeśli nie dostanie od niego żądanych informacji, to wezwie go na świadka  
do sądu, a ten zmusi go do udostępnienia zawartości poczty. Czy możemy zwolnić 
dyscyplinarnie pracownika, który przekazał firmowe dane osobie do nich nieuprawnionej,  
z którym prowadzimy spór sądowy (wiedział o nim pracownik przekazujący wiadomości)? 
Czy zebrane w ten sposób dane mogą być pełnowartościowym materiałem dowodowym  
w sprawie, w której będzie wyrokował sąd? A jaka byłaby reakcja sądu, gdyby zwolniony 
pracownik sam dokonał „włamania internetowego"? Czy sąd wziąłby pod uwagę te 
materiały, skoro zostały zebrane z naruszeniem prawa? Czy te okoliczności mogą rzutować 
na dopuszczalność przeprowadzenia dowodu z uzyskanego w ten sposób dokumentu? – pyta 
czytelnik. 

Całość pod linkiem: 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1132566_Wdajac_sie_w_spor_z_pracodawca_trzeba_miec_dowody_j
ego_nierzetelnosci.html  

ZDANIEM EKSPERTA Jacek Olma, radca prawny GWW Legal 

Kodeks postępowania cywilnego, który reguluje prowadzenie 
postępowania dowodowego m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy,  
w ogóle nie porusza dopuszczalności przeprowadzenia dowodu 
pozyskanego w sposób sprzeczny z prawem. Z kolei konstytucyjna 
zasada państwa prawnego (art. 2) sugeruje niedopuszczalność 
respektowania przez sądy dowodów pozyskanych z naruszeniem 
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przepisów. Zwłaszcza wtedy, gdy zostały zdobyte w drodze przestępstwa. W praktyce 
jednak stanowiska sądów są różne – od rygorystycznych, z których wynika, że co do zasady 
dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem nie wolno dopuścić w postępowaniu 
cywilnym, po całkowite ignorowanie pochodzenia dowodu i swobodną jego obecność. 

Uwzględniając specyfikę spraw przed sądami pracy, w których – inaczej niż w 
postępowaniu gospodarczym lub nawet zwykłym postępowaniu cywilnym – istotnie 
zwiększa się rola sądu w pozyskiwaniu materiału dowodowego, należy przyjąć, że w obu 
przedstawionych w artykule sytuacjach dowody takie – korzystne dla pracownika i 
dotyczące istotnych dla sprawy okoliczności – zostaną dopuszczone. Co więcej, gdy dowody 
te nie będą dla sądu pracy wystarczające, aby wyjaśnić spór (np. z uwagi na wątpliwości 
dowodowe wydruków korespondencji z poczty elektronicznej), sąd może, a nawet 
powinien zweryfikować je także na podstawie innych źródeł. Może to być przesłuchanie w 
charakterze świadka osoby, która przekazała wydruki lub dowód z opinii biegłego 
informatyka na okoliczność oryginalności wydruków oraz faktycznego przesłania 
korespondencji między nadawcą a adresatem. Takie dowody sąd pracy mógłby 
przeprowadzić nawet z urzędu. 

W konsekwencji w obu tych wypadkach sposób pozyskania dowodu nie będzie miał 
kluczowego znaczenia dla uczynienia go podstawą rozstrzygnięcia sądu. Wskazane byłoby 
jednak, aby w uzasadnieniu odniósł się on do pochodzenia dowodu i wskazał na przyczyny 
jego dopuszczenia. 

Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach sposób pozyskania dowodu może 
wpływać na samo rozstrzygnięcie. Będzie tak, gdy dowód został pozyskany poprzez 
włamanie się do systemu komputerowego pracodawcy, a pracownik występuje z żądaniem 
przywrócenia go do pracy. W takiej sytuacji sąd może uznać, że uwzględnienie roszczenia 
(z uwagi na naruszenie zaufania) jest niemożliwe i zamiast tego orzeknie o odszkodowaniu. 


