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Powód Manfred Wszędybelski złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, 

Wydział Pracy pozew o zapłatę 10.000 zł i przeproszenie go w celu odwrócenia skutków 

mobbingu jakiego miał się wobec niego dopuścić pozwany. W uzasadnieniu podał, że 

prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Roboty budowlane – tanio i grzecznie. Manfred 

Wszędybelski”. Pozwał spółkę cywilną „Wsparcie Geriatryczne s.c.”, którą reprezentuje 

prezes Adam Tetryk. Powodowi zlecono na podstawie umowy o roboty budowlane 

wykonanie usług w postaci malowania pomieszczeń domu seniora „Życie jest mimo wszystko 

piękne” w Katowicach. Powód podał, że realizuje wiele remontów na terenie województwa 

na rzecz różnych zamawiających. Nigdy jednak nie miał takich problemów jak w tym 

przypadku. W trakcie wykonywania usługi był poniżany i wyzywany. Mimo podpisanego 

protokołu odbioru prac zapłacono mu przy tym tylko za połowę wykonanych robót.  

Pozwana spółka cywilna sporządziła opinię o powodzie, którą zamieściła na swojej stronie 

internetowej o treści następującej: „Osoba Manfreda W. jest figurą lichą, kłamliwą i 

sprzeniewierzającą majątek zleceniodawców”. Opinia ta została ogłoszona na stronie www 

wraz ze zdjęciem Manfreda Wszędybelskiego (z ciemną kreską na wysokości oczu). Powód 

domaga się w Sądzie Pracy zapłaty zaległego wynagrodzenia w kwocie 10.000 zł oraz 

przeproszenia za mobbing stosowany przez pracodawcę w pracy. 

Na dowód swoich twierdzeń powód załączył wydruk ze strony internetowej, powołał na 

świadka Melanię Kloc, na okoliczność „swojego wzorowego zachowania wobec pracodawcy 

oraz praktyk pracodawcy, który traktował powoda jak złodzieja, oszusta, choć tak naprawdę 

działania pozwanego były nakierowane na maksymalne wyzyskanie powoda”. Załączył także 

protokół odbioru robót. 

Przewodniczący w Wydziale Pracy wydał postanowienie o zmianie trybu postępowania i 

przekazaniu sprawy do Wydziału Gospodarczego tego samego Sądu Rejonowego. 

Postanowienie doręczono wraz z uzasadnieniem stronom z pouczeniem o zażaleniu. 

Przewodniczący w Wydziale Gospodarczym stwierdził niewłaściwość miejscową sądu, gdyż 

siedziba pozwanego to Chorzów. W związku z tym sąd z urzędu wydał postanowienie o 

przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Chorzowie. 

Sąd Rejonowy w Chorzowie wyznaczył do rozpoznania sprawy skład jednego sędziego i 

dwóch ławników, gdyż uznał, że połączenie spraw do wspólnego rozpoznania o mobbing i 

zapłatę jest dopuszczalne, ale należy zapewnić skład ławniczy po myśli art. 47 k.p.c. 

Przewodniczący wydał zarządzenie o doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, przy czym 

korespondencja nie została odebrana przez osobę uprawnioną. Kopertę przejął bowiem 

portier w hallu biurowca, w którym siedziby miały różne podmioty gospodarcze. Pozwany w 

Ewidencji Działalności Gospodarczej miał zaznaczony dokładny adres w tym numer lokalu 

swojej siedziby. Firma pozwanego to „Wsparcie Geriatryczne” Adam Tetryk i Ofelia Gęgała 

spółka cywilna. Więcej wspólników w spółce nie ma. Każdy ze wspólników ma 

zarejestrowaną działalność gospodarczą pod tym samym adresem. Zwyczajowo przyjęło się 

doręczanie do rąk portiera wszelkiej korespondencji. W zarządzeniu Przewodniczącego 

wyznaczony został termin 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew pod rygorem wydania 

wyroku zaocznego. 
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Portier przekazał korespondencje pozwanemu dopiero po tygodniu od jej odebrania – 

zapomniał o tej sprawie. Pozwany złożył do sądu wniosek o przedłużenie terminu na złożenie 

odpowiedzi na pozew w 10 dniu po doręczeniu pozwu portierowi.  

Sąd po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru pozwu odmówił przedłużenia terminu 

na złożenie odpowiedzi na pozew. Pozwany dowiedział się o tym telefonicznie w 14. dniu od 

doręczenia pozwu portierowi, W związku z tym pozwany złożył krótkie pismo, w którym 

zaprzeczył wszystkim twierdzeniom powoda i wnosił o oddalenie powództwa. 

Na rozprawie w dniu 1.6.2017 r. stawili się za powoda radca prawny Ambroży Chmiel (złożył 

do akt pełnomocnictwo procesowe do składania pism procesowych), a za pozwanego Prezes 

Spółki Adam Tetryk. Stawiła się też świadek Melania Kloc. 

Pełnomocnik powoda wniósł i wywiódł jak w osobistym pozwie powoda. Pozwany podniósł, 

że ma szereg zarzutów i wniosków dowodowych, ale w związku z wadliwym doręczeniem nie 

mógł należycie przygotować pisma procesowego. Złożył wnioski o przesłuchanie 4 świadków 

i dopuszczenie dowodów z dokumentów potwierdzających wadliwość prac powoda. 

Sąd oddalił wszystkie wnioski dowodowe pozwanego jako spóźnione i zgłoszone jedynie dla 

zwłoki. Pozwany złożył zastrzeżenie do protokołu wskazując na naruszenie przepisów o 

postępowaniu dowodowym oraz art. 207 § 6 k.p.c. 

Pełnomocnik powoda rozszerzył żądanie pozwu do kwoty 15.000 zł.  

Pozwany wnosił o zaprotokołowanie, że protokół odbioru jest sfałszowany. Podpisy osób 

uprawnionych do działania w imieniu pozwanego spółki zostały bowiem podrobione i żądał 

dokonania oceny przez grafologa. 

Sąd po upomnieniu pozwanego oddalił „ponownie wnioski dowodowe”. 

Sąd dopuścił świadka Magdalenę Kloc, która w ramach pytań wstępnych oznajmiła, że jest 

matką powoda. Powód nie zaprzeczył. Świadek została pouczona, cyt. dokładny: „o 

obowiązku zeznawania i mówienia prawdy oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania”. Świadek zeznała, że powód był wzorowym pracownikiem i wspaniale wykonywał 

wszelakie obowiązki. 

Po zamknięciu posiedzenia, sąd udał się na naradę, po której ogłosił wyrok zaoczny w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

Wyrok Zaoczny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Sąd Rejonowy w Chorzowie w składzie SSR Apolinary Rej; ławnicy: Anna Kita, Błażej Lisek 

Po rozpoznaniu w dniu 1.6.2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa Manfreda 

Wszędybelskiego przeciwko Wsparcie Geriatryczne spółce cywilnej: 

1) Zasądza od pozwanego na rzecz powoda 15 tys. zł; 

2) Nakazuje przeprosić powoda przez pozwaną spółkę poprzez ogłoszenie w dwóch 

dziennikach ogólnokrajowych na pierwsze stronie; 
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3) Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami procesu. 

W uzasadnieniu do wyroku sąd wskazał, że wyrok musiał być zaoczny, ponieważ pozwany 

konsekwentnie odmawiał wdania się w spór. Roszczenie okazało się w pełni udowodnione i 

tym samym zasadne. Przede wszystkim zeznania świadka były wiarygodne, spójne, a świadek 

mimo pokrewieństwa z powodem zeznawała obiektywnie. Sąd uznał za swoje okoliczności 

faktyczne opisane w pozwie. Podstawą prawną zasądzonego świadczenia była umowa i delikt 

pozostające w zbiegu kumulatywnym. 

 

POLECENIE 

Zastępuje Pan/i pozwanego zgłaszając się do postępowania na etapie wnoszenia apelacji.  

Pana/i zadaniem jest sporządzenie apelacji lub opinii o niecelowości jej wnoszenia. W treści 

kazusu zostało przy tym opisane co najmniej 10 uchybień Sądu (zarówno formalno-, jak i 

materialno-prawnych). Jest Pan/i zobowiązany/a do wskazania w treści apelacji (opinii) co 

najmniej 10 takich uchybień wraz ze sformułowaniem na ich podstawie zarzutu ze 

wskazaniem jego podstawy prawnej (względnie wskazaniem samej jego podstawy prawnej w 

sytuacji, gdy Pan/i uznał/a wniesienie apelacji za nieuzasadnione). Uchybienia te należy 

wskazać w w/w ilości bez względu na ich wagę procesową (np. nawet w sytuacji, gdyby jedno 

z nich skutkowało nieważnością postępowania, okoliczność ta nie zwalnia Zdającego od 

konieczności wskazania pozostałych; podobnie, jeśli ich wystąpienie ostatecznie nie 

wpłynęło na treść orzeczenia; nie zmienia to jednak podstawowej zasady, że wszystkie 

uchybienia należy podnosić w interesie swojego mocodawcy). Podjęcie błędnej decyzji, co do 

kwestii sporządzenia apelacji lub opinii o niecelowości jej wnoszenia, skutkuje przy tym 

oceną niedostateczną, niezależnie od spełnienia przez Zdającego pozostałych wymogów. 

 

 


