
...............................,dn......................….

Sąd Okręgowy w ………………………….

za pośrednictwem

Sąd Rejonowy w ……………………………..

Sygn. akt: …………………………….

Powód: …………………………………..

Pozwany: ………………………….

WPZ: ………………………….

ZAŻALENIE PEŁNOMOCNIKA POZWANEGO

NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ………………...

Z DNIA ……………………. (sygn.………..) W PRZEDMIOCIE KOSZTÓW PROCESU

Działając w imieniu Pozwanego (pełnomocnictwo w aktach) na zasadzie art. 394 § 1 pkt.

9  k.p.c.  zaskarżam postanowienie  Sądu Rejonowego w ………………..,  IV  Wydział  Pracy



i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt …………………..) z dnia …………………….. r. w zakresie

pkt. 2 tj. w przedmiocie orzekania o kosztach postępowania.

Zaskarżonemu  orzeczeniu  zarzucam  naruszenie  art.  102  k.p.c.  poprzez  jego

zastosowanie  pomimo  niezaistnienia  szczególnie  uzasadnionych  okoliczności

pozwalających  na  odstąpienie  od  obciążenia  strony  przegrywającej  kosztami

postępowania.

Mając na względzie powyższe zarzuty wnoszę o:

1) zmianę zakwestionowanego postanowienia w zakresie pkt. 2 poprzez zasądzenie

od Powoda na rzecz Pozwanego kosztów postępowania;

2) zasądzenie od Powoda na rzecz Pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego

według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

W  dniu  ……………………..  Powód  skutecznie  cofnął  powództwo  wytoczone  przeciwko

Pozwanemu na kwotę 49.674,83 zł  wnioskując o  zastosowanie  art.  102 k.p.c.   i  nie

obciążanie go kosztami postępowania. W związku z powyższym dnia …………………….. r. Sąd

Rejonowy  w  ……………………...,  IV  Wydział  Pracy  i  Ubezpieczeń  Społecznych  wydał

postanowienie o umorzeniu toczącego się postępowania oraz w pkt. 2 o nieobciążaniu

Powoda kosztami kosztami postępowania, które w niniejszej sprawie powinny opiewać na

kwotę 3.600 zł zgodnie z  § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804). 

Zastosowany  przez  Sąd  art.  102  k.p.c.  stanowi  wyjątek  od  ogólnej  zasady

odpowiedzialności  za  wynik  procesu,  zgodnie  z  którym  w  wypadkach  szczególnie

uzasadnionych Sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie

obciążać jej w ogóle. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem ciężka sytuacja materialna

strony nie uzasadnia odstąpienia od obciążenia jej kosztami należnymi przeciwnikowi



(m. in. wyrok SA w Warszawie z 08.07.2016 r., I ACa 1380/15). Co więcej wytaczając

powództwo  strona  musi  liczyć  się  z  koniecznością  poniesienia  pewnych  kosztów

postępowania, w szczególności w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia. Bez znaczenia

pozostaje tutaj intencja Powoda oraz przekonanie o zasadności  wszczęcia powództwa.

Samo subiektywne przekonanie strony o zasadności żądania nie może w okolicznościach

tej konkretnej sprawy usprawiedliwiać sięgnięcie do instytucji uregulowanej w art. 102

k.p.c..  Przy  takim  założeniu  stosowanie  tej  wyjątkowej  regulacji  stałoby  się,  wbrew

intencjom  ustawodawcy,  regułą,  a  nie  wyjątkiem.  Założyć  bowiem  można,  że  każdy

inicjujący  postępowanie  sądowe  jest  subiektywnie  przekonany  o  zasadności  swoich

twierdzeń.  Okoliczności  te  nie  mogą  być   traktowane  jako  szczególne  okoliczności

przemawiające  za  odstępstwem od  ogólnej  zasady  odpowiedzialności  za  wynik  sporu

(wyrok  SA  w  Warszawie  z  10.06.2016  r.,  I  ACa  1258/15  czy  wyrok  SA  w  Łodzi

z 20.04.2016 r., I ACa 1143/15). 

Wskazać  również  trzeba,  iż  przedmiotowej  sprawie

wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  potwierdza  stanowisko,  prezentowane  przez

Pozwanego  od  początku  procesu.  Ponadto  należy  mieć  na  względzie,  że  roszczenia

z tytułu  ryczałtu  za  nocleg  są  również  nienależne  z  uwagi  na  treść  przepisów

Rozporządzeń z 2002 r. oraz 2013 r. w sprawie należności w związku z podróżą służbową.

Powód jako kierowca nie ponosił  żadnych kosztów noclegu, spał bezpłatnie w kabinie

pojazdu. To pracodawcy zostali narażeni na milionowe straty przez kierowców, z uwagi na

ich roszczenia za okresy, co do których przedsiębiorcy transportowi nie mogli przewidzieć,

że będą musieli wypłacać wysokie kwoty z tytułu ryczałtu za nocleg mimo zapewnienia

kierowcom  noclegu  w  kabinie.  W  rozumieniu  większości  sądów  konieczność  wypłaty

świadczeń z tytułu ryczałtu za nocleg powstała z momentem podjęcia uchwały przez Sąd

Najwyższy, oderwanej od wykładni przepisów prawa (Rozporządzeń), która to uchwała

miała skutek prawotwórczy. Zatem pracodawcy nie mogli przewidzieć kilka lat temu, że

będą zmuszeni do wypłaty wysokich świadczeń. Wypłata w ówczesnym czasie nie była

możliwa,  gdyż  zostałaby  zakwestionowana  przez  Urząd  Skarbowy  i  ZUS  (są  to

świadczenia  zwolnione  z  oskładkowania  i  opodatkowania).  Pracownicy  w  trakcie

zatrudnienia  nie  wnosili  zastrzeżeń  co  do  warunków  noclegu  i  należnych  im  kwot,

wiedząc, że nie przysługuje im roszczenie z tytułu ryczałtu za nocleg.  



Mając  na  uwadze  powyższe,  a  zwłaszcza  brak  aktualizacji  przesłanek  art.  102  k.p.c.

wnoszę i wywodzę jak na wstępie.

Załącznik:

- odpis zażalenia

- dowód uiszczenia opłaty od zażalenia


