
………….., dnia …………… r. 

 

Sąd Rejonowy w Gdyni 

IV Wydział Pracy 

Pl. Konstytucji 5 

81-354 Gdynia 

 

Powód: …………………… 

 

Pozwany: …………………… 

 

 

 

Wartość przedmiotu sporu: ………………………. 

 

POZEW 

 

W imieniu własnym wnoszę o: 

1. uchylenie kar porządkowych nagany i kary pieniężnej, jaką pozwany nałożył na mnie w dniu 

……………….. 

2. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, z ograniczeniem do powoda, dla wykazania 

faktów dotyczących w szczególności przebiegu zdarzenia i jego przyczyn, dochowania przez 

powoda wszelkich reguł prawidłowego zachowania na drodze przy kierowaniu autobusem. 

3. przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do pozwu dla wykazania faktów 

wskazanych w uzasadnieniu, w szczególności: zastosowania kar porządkowych, złożenia 

sprzeciwu, odrzucenia sprzeciwu przez pracodawcę, wysokości osiąganego przez powoda 

wynagrodzenia miesięcznego. 

4. zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania wedle norm przepisanych. 

 

Uzasadnienie 

 

Od 10 lat jestem zatrudniony u pozwanego jako kierowca autobusu komunikacji miejskiej. W dniu 

……………. podczas wykonywania przeze mnie pracy doszło do kolizji wskutek ciężkich warunków 

atmosferycznych, gdzie doszło do strat w mieniu pracodawcy. Po odbytym urlopie w dniu ………….. 

została na mnie nałożona kara nagany (z art. 108 kp) z zarzutem o nieumyślne spowodowanie kolizji 

z możliwością zagrożenia dla życia i zdrowia, kara pieniężna, w postaci zajęcia 12 procent premii 

stałej oraz rachunek za wyrządzone szkody, tj. koszty naprawy autobusu, na kwotę 11 000 zł. 

Nagana zawierała pouczenie o terminie odwołania, które wynosiły odpowiednio: 3 dni w miejscu pracy 

i 7 dni w sądzie – co jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Kp. 

dowód:  pismo w sprawie nałożenia kary porządkowej 



 

W dniu ………. złożyłem sprzeciw do nagany, ponieważ nie zgadzam się z podstawą jej udzielenia, 

gdzie żadne osoby nie zostały poszkodowane (nikogo oprócz mnie w wozie podczas kolizji nie było), a 

uderzyłem w element infrastruktury miejskiej przy próbie wyprowadzenia pojazdu z poślizgu, 

prowadząc go przedtem ze szczególną ostrożnością i niską prędkością (maks. 27 km/h potwierdzone 

przez monitoring). Poza tym nałożenie na mnie kary jest zastanawiające dlatego, że nie słyszałem o 

nakładaniu nagan na pracowników w tej firmie, którym przydarzy się kolizja, gdzie dochodzi do strat 

w mieniu spowodowanym nieumyślnie. 

dowód:  kopia sprzeciwu. 

Sprzeciw pracodawca odrzucił w dniu …………….. 

dowód: pismo pracodawcy 

 

W mojej opinii zastosowana kara porządkowa jest zbyt surowa za nieumyślne spowodowanie strat. W 

mojej ocenie zdarzenie jakie miało miejsce nie wynikło z faktu nieprzestrzegania przeze mnie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadziłem pojazd ze szczególną ostrożnością, z niską 

prędkością i bez czynników rozpraszających. Nie złamałem również przepisów ruchu drogowego. Fakt 

zajścia zdarzenia w mojej ocenie należy zakwalifikować jako zdarzenie nieprzewidywalne. Ciężko 

bowiem przewidzieć jakie dokładnie warunki panują na danym odcinku drogi. W trudnych warunkach 

atmosferycznych nawet przy zachowaniu szczególnej ostrożności może dojść do zdarzenia.  

dowód:  przesłuchanie powoda 

Zgodnie z art. 108 §1 kp kara porządkowa może być nałożona jedynie „Za nieprzestrzeganie przez 

pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności 

w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy”. W mojej ocenie moje „przewinienie” nie może 

być kwalifikowane wedle tego przepisu, gdyż nie doszło do nieprzestrzegania w/w nakazów.  

Moim zdaniem również wysokość zastosowanej kary pieniężnej jest wygórowana. Przekracza 

dopuszczone przez art. 108 §3 kp granice. Kara pieniężna nie może być wyższa od jednodniowego 

wynagrodzenia pracownika, które w moim wypadku wynosi 152,80 zł Nałożono na mnie karę w 

wysokości 12% premii stałej. 

dowód:  umowa o pracę 

 

         …………………………….. 

 

 

Załączniki: 

- odpis pozwu wraz z załącznikami 


