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USTAWA 

z dnia 18 kwietnia 1985 r. 

o rozpoznawaniu przez- sądy spraw z zakresu, prawa pracy ubezpieczeń społecznych. 

Rozd z iał l 

Rozpozńawanie spraw z ~akresu praWa pracy 
I ubel,picczeń społeczn yeh. 

Art. l. 1. Rozpoznawanie spraw ,z zakresu prawa 
pracy powierza się: 

1) sądom pracy' - stanowiącym odrębne jedn,ostki orga
niz~yjne sądów rejon~wych oraz 

2) sądom pldCy i ubezpieczeń społecznych stanowi,,-
cym odrębne jednostki organizacyjne sądów woje
wódzkich, 

2. Rozpoznawanie sp r'aw z zakresu ubezpieczeń spo
ł~cznych powierza się sądom p'racy i ubezpieczeń spo
leczn ych. o których mowa w liSt. 1 pkt 2. 

3. Postępowanie w sprawach. o których mowa w 
ust. t i 2. toczy się według· przepisów Kodeksu postę
powani a cywilnego o postępowaniu odrębnym w spra
wach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Art: 2. 1. Postępo~nie pojednawcze w sprawach 
I: zak 'resli prawa- pracy o roszczenia pracowników: 

l) zatrudnionych 'w uspołecznionych zakładach pracy 
zatrudniC\jących mniej niż 50 pracowników, w któ
rych nie działają zakładowe komisje pojednawczą, 

oraz zć1trudnionych w nie uspołecznionych zakładach 
pracy. 

2) za j mujących stanowiska wymienione wart. 246 Ko~ 
de ksu pracy 

przeprowadzają komisje pojednawcze ,przy sądach pra
cy stanowiących odrębne' jednostkI organizacyjne 8<l(\ÓW 

lejonowych. 

2. Do 'komisji pojednawczych przy sądach pracy po
wołuje się ławników wyznaczonych do orzekania w tych 
sądach. 

3. Minister Sprawiedliwości w porozu~ieniu z Młot 

nistrem Pracy, Plac i Spraw Socjalnych, w drodze rozpo
rządzenia, określa: 

l) szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz orga
nizację komisji pojednaw~zych przy sądach pracy, 

2) tryb postępowania przed komisjami pojednawaym1 
przy są~ach 'pracy. 

Rozdział 2 

Zmiany w przepisach obowiązujących. 

Art . . 3. W Prawie o ustroju sądów powszechnycJa 
wprowadza się następujące zmiany:_ 

1) po art. $ dodaje się art. 51 w brzmienlul 

"Art. 51. § 1 •. Minister Sprawiedliwoścf, w drodze 
rozporządzenia, t:forzy w sądach wo'" 
jewódzkich odrębne ' jednostki organi .. 
zacyjne dla spraw z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych (sądy 
pracy i ubezpieczeń spolecznycłJ)~ 
a w sądach rejonowych - odrębne 

jednostki organizacyjne dla spraw "' 
zakresu prawa pracy (sądy Pt:acY}4 
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ł 2. Minister Sprawiedliwosci może, 'W 

drodze' rozporządzenia. utworzyć · w 
niektórych sądach wojewódzkich od .. 
r~bne jednostki organizacyjne . właści
we wyłącznie ' dla spraw z zakresu 
prawa pracy (sądy pracy) lub wyłącz
nie dla spraw z . zakresu ubezpieczeń 

społecznych (sądy ubezpieczen ' spo
łecznych). 

I 3. W tym samym trybie Minister Spra
w.iedliwości może przekazać jednemu 
sądowi wojewódzkiemu rozpoznawa
nie spraw z zakresu prawa pracy lub 
ubezpieczeń . społecznych z . właści
wości innego sądu wojewódzkiego, 
a jednemu sądowi rejonowemu - roz
poznawanie spraw z zakresu prawa 
pracy z właściwości kilku sądów re
jonowych położonych · na obszarze 
działania tego samego województwa. 

ł 4. Do orzekania w jednostkach, o któ
rych mowa w § 1-3, wyznacza się 

sędziów i ławników szczególnie obe
znanych. z problęmatyką spraw pfa-

\ cowniczych. celami ubezpieczenia 1 
. . potrze bami ubezpleczon ych. 

I 5; Mmister Sprawiedliwości w porozu
mieniu z Ministrem Prdcy. Płac i 
Spraw Socjalnycn. w drodze' rozporzą
dzenia, określa zasady i tryb wyzna
czania sędziów i ławników, o któ
rych mowa w § 4.".; • 

2) po art. 13 dodaje się art. 131 w brzmieniu: 

l.Art. 131• I l. Prezes sądu wojewódzkiego zwołuje 
co najmniej raz w roku konferencję / 
sędziów ' rozpoznających sprawy 1< 

-zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych w celu omówienia 
wniosków wypływających z olueso-. 
wej ' analizy stanu przestrzegania 
prawa pracy i ubezpieczeń społecz~ 
nych w świetle sporów z tego za-

3) wart. .54: 

. kresu. . 

§ 2. Do udziału w konferencji prezes za
prasza ' przedstawicieli zainteresowa
nych zakładów pracy. organów i 
instytucji . oraz związków zawodo
wych."; 

a) dotyc .a:asowa tre~ć otrzymuje oznaczenie § 1, 

bl dodaje aię § 2 w brzmieniu: 

,,2. W iceprezesa sądu wojewódtkiego sprawu ią
C~o kierownictwo sądu pracy i ubezpiecz'e,'i' 
spo!ec~nych . Minister Sprawiedliwości powo, 
luje i odwołuje po zasięgnięciu opinii Mini
stra Pracy. Plac i ~praw Socjalnych." 

Art_ 4. W Kodeksie pracy wprowadza się n a stepu
jące -.ZDiiany: 

l) wart. 39 pkt 3 skreśla się: 

~) W art . . 87 w -' , 5 zdanie drugie :tkreśla się: 

3) arl 123 skreśla się; 

~) wart. 127 powołanie art. l17 i 121-123 zastępuj~ 

się powołaniem art. 117, 121 i 122; .. 

5) dział dwunasty obejmujący art 242-280 otl<:ymllj~ 

następujące brzmienie oraz oznaczenie art. 242-2~,5~ 

"DZIAŁ DWUNĄSTY 

ROZPATRYWANIE SPORO W O ROSZCZENIA 
ZE STOSUNKU PRACY 

Rozdział I 

Przepisy ogólne. 

Art. 242. § 1. Pracownik może docl1odzićswych rosz
'czen ze stosunku pracy na drodze s~ 
dowej. . . . 

J 2. Przed skierowaniem sprawy na drog, 
sądową pracownik mote żądać wszczlł~ 
cia postępowania pojednawczego przed 
komiSją pojednawczą. 

Art. 243. Kierownik zakładu .pracy l 'prącownik po- , 
winni dązyć do polubownego. zalcttwieni. 
liporu .ze stosunku pracy. 

Rozdział II ' 

Postępowanie pojednawcze. 

Art. 244. § 1. W celu polubownego załatwiania sp~ 

ió'ł{ o rOszC2.ema jJracownika ze sto. .. 
.UDku pracy w uspulecznion YC.h zakła~ 
dach pracy zatI udniając~ch nie mniej 
niż 50 pracownikow powołUje się za
kładowe komISje pojednawcze. 

'2. Zak!adowek.omisJe . pOJe<1odwc.:Le mog, 
być powoływaue również w uspoJecz
nionych zAkładaćh · pracy zatrudniaJił
eych mniej nIZ 50 pl acowników. 

§ 3. KomiSję pp-jeaOd wczą powołUJą: 

U w przedsiębiorstwie pdnst wowyml 

a) wspolflle zalUadowa ulyan1zacja 
zwią:uu:wa i radd pldcuwnicz~ 

b) w ' k~ol ym nie działa zdkladow4 
o):ganizacja związK.owa lub rada 

.,pracowOlcza - ta z nicll. która 
działa, 

cl w którym -nie działa ani .zakła
dowa organizacja związkowa. ani 
rada pracQwnicza - załoga, 

2) w spółdzielni: 

a) wspólnie zakładowa olganizacja 
związkowili zakładowy komitet 
pracowniczy. 

b) w której nie działa zakładowa 

organizacja' związkowa lub za
kładowy komitet pracowniczy -
to Z nich, które działa, 

.' 
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cJ W której nie działa ani zakłado
wa organizacja związkowa, ani 
zakładowy komitet pracowni
czy · - rada spółdzielni. 

§ 4. Komisję pojednawczą w zakładach pra
cy innych niż wymienione w § 3 po
wołują zakładowa organizacja związko
wa i przedstawicielstwo pracownicze, 
jeden z tych podmiotów bądź załoga. 

stosując odpowiednio przepisy § 3. 

Art. 245. Organ, ' który powołuje komisję pojedl'ttlw- ! 
czą, ustala : 

l) zasad y i tryb powoływania komisji, 

2) czas trwania kadencji. 

3) liczbę członków komisji. 

Art. 246. Członkiem komisji pojednawczej nie mo, 
· że być ~ 

l) kierownik zakładu pracy 
stępca , 

2) główny księgowy, 

3) radca prawny. 
J 

jego za.-

4) kierownik jednostki organizacyjnej do 
spraw osobowych, zatrudnienia i płac. 

Art. 247. Komisj.a pojednawcza wybiera ze swego 
grona przewodniczącego komisji , oraz jego 
zastępców i ustala regulamin postępowania 
pojedn a wczeg o. 

Art. 248, § 1. Komisja pojednaWcza wszczyna postę

powanie na wniosek pracownika zgło- " 

slOny na piśmie lub ustnie do proto
kołu. Na wniosku stwierdza się dat. 
jego wpływu . 

§ 2. Żgłószenie przez pracownika wniosku 
do komisji pojednawczej przerywa 
bieg terminów, o których mowa w 
art. 264. 

Art. 249. Komisja pojednawcza przeprowadzapostę
powanie pojednawcze w zespołach składa

jących się co najmniej ż 3 członków tej 
komisji. 

Art. 250. Do właściwości komisji pojednawczej nief 
należą sprawy o roszczenia ze stosunku 
pracy pracowników zajmujących stanowi
ska wymienione vi aTt. 246. 

Art. 251. § l. Komisja pojednawcza powinna dążyć, 

aby zdłatwienie sprawy w drodze ugo- ' 
dy nastąpiło ' w terminie 14 dni od 
dnia złożenia wniosku. Termin zakoń

czenia postępow!lnia przed komisją po· 
jednawczą stwierdza się w protokole 
posiedzenia z.espołu. 

§ 2 .. W sprawach dotyczących rozwiązania, 

wygaśnięcia lub nawiązania stosunku 
pracy, o których mowa w ' art 264, 

wniosek do komisji pojednawczej wno
si się przed upływem terminów okre
ślonych w tym przepisie. 

§ ,3. W sprawach, ' o których mowa w § 2. 
postępowanie pojednawcze koilCZy się 
z mocy prawa z upływem 14 dni od 
dnia złozenia wniosku przez pracowni
ka, a winnych sprawach - z upływem 
30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Art. 252. Ugodę zawartą przed komisją pojednawczą 
wpisuje się do protokołu posiedzenia ze
społu. Protokół podPtsują strony f człon· 
kowie. zespołu. 

Art. 253, Niedopuszczalne jest zawarcie ugody, któ
fil byłaby sprzeczna . z prawem lub zasa
dami współżycia społecznego. 

Art. 254. Jeżeli postępowanie ' przed komisją pojed
nawczą nie doprcwadziło do zawarcia ugo
dy, komisja na żądanie pracownika, zgło

szone w terminie 14 dni od dnia zakon-
lt"< czenia postępowania pojednawcaego, prze

kazuje niezwłocznie . sprawę sądowi pracy. 
Wniosek pracownika o polubowne za
łatwienie sprawy przez komisję pojednaw
czą zastępuje pozew. Pracownik zamiast 
zgłoszenia tego żądania może wnieść pozew 
do sądu na zasadach ogólnych. 

Art. 255. § l. 

§ 2. 

W razie', niewykonania ugody przez 
zakład pracy; podlega ona wykonaniu 
w / trybie przepisów Kodeksu postępo

wania c ywilnego, po stwierdzeniu 
przez sąd jej wykonalności. 

Sąd odmówi , stwierdzenia wykonal
ności, jeżeli ze zlożonych akt , komisji 
wynika, że ugoda jest sprzeczna z pra~ 
wem lub zasadami współżycia społecz
nego. Nie wyklucza to możliwości dOo
chodzenia ustalenia niezgodności ugo
ay z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego na zasadacjl ogólnych. . 

Art. 256. Pracownik może wystąpić do sądu pracy 
w terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody 
z -'Żądaniem uznania jej za bezskuteczną, 

jeżeli lIwaza, żę ugoda narusza jego słusz· 
ny interes. Jednakże w sprawach. o' któ
rych mowa wart. 251 § 2, z żądaniem 

takim pracownik może wystąpić tylko 
przed upływem 14 dni od dnia zawarcia 
ugody. . 

, Art. 257. Sprawowanie obowiązków członka komisji 
pojednawczej jest .funkcją społeczną. Jed
nakże członek komisji pojednawczej zacho
wuje prawo do wynagrodzenia za czas nie . 
przepracowany w związku z udziałem w 
pracach komisji: 

Art. 258, § I. Kierownik zakładu pracy jest obowią
zany zapewnić komisji ,pojednawczej 
warunki lokalowe oraz środki tech
niczne umożliwiające właściwe jej 
funkcjonowanie. 



Dziennik Ustaw Nr 20 =- 216 - Poz. 85 
--~---------------------------------------------~----------------------------------~' ,-----

§ 2. Wydatki związane z dZiałalnością ko,
misji pojednawczej ponosi zakład pra· 
cy. Wydatki te obejmują również 

równowartość utraconego w ynagrodze 
nia za czas ni~ przepracowany przez 
pracuwnika w związku' zudzialem w 
postępowaniu pojedna\\Tczym. 

Art. 259. Organ, który powołał komisję pojedn,aw
CZq, rozpatruje okresowe informacje o jej 
działalności oraz udziela pomocy członkom 
komisji w sprawowaniu ich- funkcji. 

Art. 260. Minister Pracy, Płaci Spraw Socjalnych, 
w ,porozumieniu z Ministrem Sprawiedli
wości, może wydawać zalecenia dotyczące 
powoływania. organizacji i funkcjonowania 
komisji pojednawczych w zakładach pracy 
oraz wzorcowy regulamin postępowania 

pojednawczego przed tYUJi komisjami. 

Art 261. f 1. Postępowanie pojednawcze w sporach 
o roszczenia ze stosunku pracy pra
cowników: 

l) zatrudnionych w uspołecznionych 

zakładach pracy zatrudniających 

mniej niż 50 pracowników, wktó
rycllnie 'działają zakładowe komisje 
pojednawcze. oraz ,zatrudnionych w 

, nieuspołecznionych zakładach pracy. 

2) zajmujących' stanowiska wymienio
ne wart. 246 
przeprowadzają komisje pojednaw

cze prsy sądach pracy . stanowiących 
odrębne jednostki organizacyjne sądów 
rejonowych. 

ł 2. Zasady i tryb powoływania oraz orga
nizację komisji _pojednawczych, o któ .. 
rych mowa w § 1. a także tryb po
stępowania przed tymi komisjami re
gulują odrębne przepisy. 

Rozdział III 

Sądy pracy. 

Art. 262. ł 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy 
rozstrzyga ją: 

1) sądy pracy - stanowiące odrębne 

jednostki organizacyjne sądów rejo
nowych oraz 

2) ' sądy pracy i ubezpieczeń społecz

nych - stanowiące odrębne jed
nostki organiza~yjne sądów woje
wódzkich, 

zwane sądami pracy. 

ł 2. Nie. podlegają właściwości sądów pra
cy spory dotyczące: 

l) ustanawiania nowych warWlków 
pracy i płacy, 

2) stosowania norm procy, 

3) mieszkań funkcyjnych pomiesz-
czeń w hotelach pracowniczych. 

ł 3. Zasady tworzenia sądów pldCy, orga
nizację i tryb postępowania przed tymi 
sądami regulują odrębne przepisy. 

Art. 263. § 1. Postępowanie w sprawach o roszcze
nia pracownika ze stosunku pracy jest 
wolne od opłat sądowych. 

I 2. Wydatki . zwiqzane z czynnościami po
dejmowanymi w toku postępowania. 

o którym mowa w § 1, ponosi tymcza
sowo Skarb Państwa. 

§ 3. Sąd w orzeczeniu kończącym postępo

wanie w instancji rozstrzyga o tych 
wydatkach, stosując odpowiednio prze- . 
pisy o kosztach sąd'owych w sprawach 
cywilnych, z tym ze obciążenie pracow
nika tymi wydatkami może nastąpiĆ 

w wypadkach szczególnie uzasadnio
nych. 

Art. 264, ł k Odwolanie od wypowied~enia umowy 
o pracę wnosi się do sądu w ciągu 

7 dni od dnia ' doręcZenia pisma wypo
Wiadającego umowę o pracę. 

ł 2. 

f 3. 

'" 

Ządanie przywr6cerua do pracy lub 
odszkodowania wnosi się w ciągu 

14 uniod dnia doręczenia zawiadomie
nia o rozwiązaniu umowy o praCę be'& 
wypowieol:enia lub od dnia wygaśnię
cia umowy o pracę . . . 

Ządanie nawiązania' umowy o prac~ 
wnosi się w ciągu 14 dni od dnia do
tęczenia zawiadomienia o odmowie 
przyjęcia do pracy. 

Art. 265. ł l. Jeżeli pracownik nie dokonał - beS' 
swojej winy - w terminie czynności. 

o których mowa wart. 264, sąd pracy 
na jego wniosek postanowi przywró
cenie uchybionego te'rtninu. 

§ 2. Wniosek o przywrócenie terminu wno
si się do sądu wciągu l dni od dnia 
llstan,ia przyczyny uchybienia terminu. 
We wniosku należy uprawdopodobniĆ 
okol1cznosci uzasadniające przywróce
nje terminu." 

Art. 5. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o za .. 
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywa
telskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 ! .. Nr 46. poz. 210) 
wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 52: 

a} ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

.. 3. Od decyzji organu emerytalnego w sprawi. 
:zaopatrzenia emerytalnego · przysługuje zainte
resowanemu odwołanie do właściwego sądu 
według zasad ok reślonych w przepisach Ko
deksu postępowania cywilnego oraz w ter
minie przewidzianym wart. 477' § 1 tego Ko-
deksu.". . 
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b} d odaje się ust. " w brzmieniu : 

,,4. Od wołan i e do sądu przysługuje taItże w wy
padku niewydania przez organ emerytalny de
cyzji w_ terminie d wóch miesięcy od dnia 
zgłoszenia wniosku o zaopatrzenie emerytalne 
bądż powstania obowiązku wszczęcia postępo

wania z urzędu.", 

2) . wart. 54 w ust. 2 skreśl a się dwukrotni. użyty wy
raz "okręgowego". 

Art. 6. W ustawie z dnia 13 kwietnia .1960 r. o zmia 
nach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, 

rent, zaopa trzeń i opieki społecznej (Dz U. Nr 20, pOL. 119, 
z 1972 r. Nr 11, poz. 81 ~az z 1974 r. Nr 39, poz. 231 
i Nr 47, poz. 280) wprowad'za się następujące zmiany. 

1) a~t. 11 otrzymuje brzmienią : 

"Art. 11. 1. Od decyzji oddzi a łu Zakładu: 

l} w sprawach z zakresu ubezpieczeń 

społecznych I uhezpieczenia rodzin
nego, 

2) w sprawac h świadczeń z ' funduszu 
alimentacyjnego oraz 

3) w sprawach innych świadczeń na.le-
żących do właściwości Zakładu 

- przysługuje odwołanie do właściwe

go sądu według zasad określonych w 
przepisach Kodeksu postępowania cy
wilnego oraz w terminie przewidzianym 
wart. 477' § l tego Kodeksu, z uwzględ
nieniem przepisów niniejszej ustawy. 

2. Odwołanie do sądu przysługuje również 
od decyzji Biura ' Rent Zagranicznych 
Zakładu w sprawach swiadczeń przyzna
wanych przez to Biuro oraz w sprawach 
przeliczenia na wal utę polskll I wypła
ty ' świarlczell przyznanych przez zagra
niczne inStytUCje: a także przeliczenia 
na walutę obcą I wypłaty za granic4 
świadczeń przyznanych przez 'polskie 
organy rentowe. 

3. Odwołanie do sądu przysługuj. taU. 
w wypadku niewydania przez organ 
rentowy decyzji w terminie ' dwóch mie
sięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszcze
nia w sprawach wymienionych w 
ust. 1 l 2. 

4. Odwołanie do sqdu nie przysługuje od 
.decyzji oddziału Zakiadu w sprawach, 
w których decyzja zależy od swobodne
go uznanla."i 

2) po art. 11 doda je li. nowy art. 111 w brzmieniu! 

"Art. 1 P. 1. Odwołanie wnosi się na piśmie do od
działu Zakładu, który wydał decyzj., 
lub do protokołu SPorzlldzone.go przez 
ten oddział. 

2. Oddział Zakładu przekazuj. niezwłocz~ 

nie sprawę do lądu za pośrednictwem 

. rady nadzorczej oddziału. 

3. Oadzia! Zakładu może jednak jeżelI 
uzna odwołanie w całości za słuszne, 

.zmienić lub uchylić decYlJ" vv terminie 
14 dni od wniesienia odwolania. W tym 
wypadku odwołaniu nie nad aje się dal
sZEigo biegu. 

4. Jeżeli oddział Zakładu nie 5korz ysta! " 
uprawnienia przewidzianego w ust. 3, 
rada nadzorcza oddzia łu w razie użna

n ia odwołania w całości za słuszn. 

zwraca uwagę na stwierdzone uchybie
n ia i poleca oddziałowi Zakładu dok.a
nanie ponownej oceny odwołania. 

5. vV razie nieuwzględnienia stanowiska 
rad y nadzorczej, oddział Zak.ladu prze
kaZUJe sprawę do sądu wraz ze stano
wiskiem rady nadzorczej. 

6. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowied
nio do odwołania od decyzji Biura Rent 
Zagranicznych Zakładu, z tym że Biuro . 
to przekazuje sprawy bezpośrednio do. 
sądu."; 

3) dotychczasow y ar t. 111 otrzymuje oznaczenie art. III 
oraz brzmienie : 

"Art/ ll ł. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządze
nia , określa organizację, zasady i try b 
dzia łania rad nadzorczych Zak ładu i ie
go oddziałów, tryb postępowania przed 
radami nad zorczymi oddziałów, a także 

wynagrodzenie za udział w posiedze
niach oraz związane z tym diety i kosz. 
t y podróży. 

2. Nadzór nad organizacją i trybem dzia
łania rad nadzorczych Zakładu l jego 
oddziałów sprawuje Minister Pracy, 
Płac i Spraw Socjalnych. W tym trybie 
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych 
może wydawać wytyc;zne w zakresie 
sprawowanego nadzoru.". 

Art. 7. W ustawie z dnia 16 grudnia ' 1972 r. o ~ 
opatrzeniu emerytalnym żołnierzy z!łwodowych l Ich ró
dziD (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz: 139 i z 1984 r. Nr 51; 
pOll. 270) wart. 51 wprowadza się następujące zmiany. 

l) ust. ~ otrzymuje brzmienie: 

,,3. Od decyzji wojskowego organu emerytalnego vi 
sprawie zaopatrzenia emerytalnego przYlługuj. 

zainteresowanemu odwołanie do właściweIJo sądu 
według zasad określonych w przepisach Kodeksu 
postępowania cywilnego oraz w termini. przewi
dzianym wart. 477' § l·tego Kodeksu.", 

2) po usL 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmienlul 

"... Odwołanie do sądu przysługuje także w wypad· 
ku niewydania przez wojskowy organ emeryta!
ny decyzji w terminie dwóch miesięcy od dnia 
zgłoszenia wniosku o zaopatrzenie emerytalne 
bądt powstania obowiązku wszczęcia postępowa
nia z urzędu." , 

3ł dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oZllaczeni. u.t." 
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Art. 8. W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o świad
czeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wy· 
padków i cłwrób pozostających w związku ze służbą woj· 
skową {Dz.U. Nr 53, poz. 342) wart. ) 2 ust. 3 i. " otrzy· 
mują brzmienie: 

,,3. Od decyzji organu wojskcwego pfzysluguje zainte
resowanemu odwołanie do właściwego sądu według 
zasad określ on ych w przepisach Kodeksu postępo

wania- cywikJego oraz w terminie przewidzianym w 
art. 477u ~ l tego Kodeksu. 

4. Odwołar;ie do sądu przyskJguje także w wypadku 
niewyddnia przez organ wOjskowy decyzji w termi
nie dwóch miesięcy od dnid zgłoszenia wniosku 
o świadczenia odszkodowawcze bądz powstania obo
wiązku wszczęcia postępowaoia z urzędu." 

Art. 9. W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 ' r. o od
Izkodowaniach przysługujących w razie "wypadków i cho
rób pozostających w związku ze służbą w Milicji Ohy
watelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345 i z 1983 r. Nr 16, poz. 
79) wart. 12 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

.,3. Od decyzji organu resortu spraw wewnętrznych 

przysługuje zainteresowanemu odwołanie. do włdśr:i

wego sądu według zasad określonych w przepisarh 
Kodeksu postępowania cywilnego oraz w ' terminie 
przewidZianym wart 477u § l tego Kodeksu. 

.c. Odwołanie do sądu przysł~guje także w wypadku 
niewydania przez orgdu resortu SP'clW wewnętrznych 

decyzji w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłosze
nia wniosku oświadczenia odszkodowawcze bądż po
wstania obowiązku wszczc;Cia postępuwania z urzędu." 

Art. 10. W ustawie z dnia 28 kwietnia 1983 r. o za
opatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich 
f.odzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 28. 1. Od decyzji wydanej przez właściWą kole
jową jednostkę Ol yanizacyjną przyslugu je 
odwołanie do właściwego sądu według za- ' 
sad ókreslonych w przepisach Kodeksu po
stępowania cywilne~Jo oraz v.J terminie prze· 
widzianym Wart 477D § l tego Kodeksu. 

2. Odwołanie do sądu przysługuje takze w; 
wypadku ni :"wydania przez kolejową jedno
stkę organizacyjną decyzji w tern1infe' 
dwóch miesi~cy. od dnia zgłoszenia roszcze
nia," 

Rozdzia! 3 

Przepisy przejściowe I końcowe. 

Art. 11. 1. Traci mo,: ustawa z dnia 24 pażdziernika 
1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń spo
łecznych (Dz. U. Nr. 39, poz. 231, z 19'/5 r. Nr ,: 6, poz. ::rr 
1 % 1982 f. Nr 23, poz. 163). 

2. Dotychczasowe okręgowe sądy pracy i ubezpie
~zeń społecznych stają się z dniem wejścia w życie ni-

niejszej ustawy odrębnymi jednostkami organizacyjnymi 
sądów wo.iewódzkich.wła~ciwych dla miast będących sie
dzihami okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecz

nych. 

3. Sędziowie okręgowyc.h sądów pracy i ubezpie
czen społecznych stają się sędziami sądów wojewódzkich, 
o których mowa w ust. 2 a prezesi tych sądów - "Wice
prezesami sąd6w wojewódzkich. 

4. Pracown icy administracyjni i obsługi okręgowych 

sądów pracy i ubezpieczeń społecznych stają się pra- " 
cownikami sądów wojewódzkich, o których mowa w 
ust. 2. 

Art. 12. Ławnicy okręgowych sądów pracy i ubez
pieczen społeczn ych sta ją się ławnikami sądów woje
wódzkich, o których mowa wart: 11 ust. 2, i zachowują 
dol y'chczasowe uprawnienia do orzekania w sprawech z 
z,dkresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Art. 13. 1. Nie zakończone do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustdWy sprawy_ toczące się w komisjach rozjem
czych i komisidch odwoławczych do spraw pracy prze
kazuje się do dalszego rozpoznania właściwym sądom 

rejonowym. Czynności dokonane w postępowaniu przed 
tymi komisjami są skuteczne, jeżeli odpowiadają przepi
som dotychczasowym. 

2. Nie zakończone do dnia wCJscla w życie mmeJ
szej usta\vw sprawy tóczące się w Komi'sji Odwoła.wcze] 
do Spraw Emerytalnych przy Ministrze Komunikacji prze
kaZllje się do diłlszego rozpoznania właściwym sądom wo
jewódzkim. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpo
wiednio. 

3. Postępowanie wszczęte przed dniem wejśc.Ja w ży
rie niniejszej ustawy: 

l) w radach nadzorczych oddziałów Zakładu Ubezpie
cżeń Spoleczn ~ch, 

2) w organach wojskowych oraz w organach resortów 
spraw wewnętrznych i. sprawiedliwości, rozpoznają

cych w drugiej instancji sprawy odszkodowań przy
sługujących w razie wypadków i -chorób pozostają
cych w związku ze służbą wojskową oraz służbą w 
Milicji Obywatelskiej lub Służbie ,Więziennej . 

toczy się przed tymi or'ganami według przepisów do
tychczasowych. 

4. Nieprawomocne orzeczenia oraz decyzje wydane 
przez organy wymienione w ust. 1-3 podlegają zaskarze
niu do właściwych sądów WOjewódzkich i rozpoznaniu 
według przepisów dotychczasowych. 

5. W sprawach: w których zaskarżone orzeczenia 
Jub decyzje wydane przez organy wymienione w ust. 
1-3 zostaną uchylone przez sąd wojewódzki po dniu 
weJ"cla w zycie niniejszej ustawy, postępowanie toczy~ 
",iE) będzie według przepisów obowiązujących po tym 
dniu. 

6. 'Wznowienie postępowapia zakończonego 'pra wo
mocnym orzeczeniem organów wymienionych. w LISt. 1-3 
.następuje według przepisów dotychczasowych, z tym że 

.do wznowienid postępowania wspraw ':lCh z zakresu pra
wa pracy właściwy jest sąd, klórywedług przepisów ni
niejszej ustawy byłby właściwy do rozpoznania sprawy 
w pierwszej instancji. a . w sprawach z z'akresu ubezpie
czelI społecznych - sąd woJewódzki. 
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1. Od prawomocnych orzeczeń organów wymienio
iltonych w usŁ 1--3 moźe być ,wniesiona rewizja nadzwy~ 
~ajna według przepisów dotychczasowych. 

, Art. 14. 1. Postępowanie wszczęte przed dniem wej 
~cia w życie niniejszej ustawy w okręgowych sądach pra
~y i ubezpieczeń społecznych toczy się przed właściwy
l11i sądami wojewódzkimi według przepisów dotychcza-
50wych~ 

2. Nieprawomocne orzeczenia wydane w sprawach 
przejętych przez okręgowe sądy pracy i ubezpie~zeń spo
łecznych do rozpoznania w wyniku przedstawienia tych 
sp,raw przez organy wymienione wart. 13 ust. 1, 2 i 3 
pkt l podlegają zaskarżeniu do , Sądu Najwyższego i ro,. _ 
poznaniu według przepisów dotychczasowy~h. 

,( 

3. Przepisy art. 13 ust. ~7 stosuje się odpo,wiednio. 

Art. t5. ' 1. Wszczęte przed dniem wejścia w źycie 
niniejszej ustawy w sądach rejonowyc'h i sądach woje
wódzkich sprawy. Vi których pracownik jest stroną po-
2waną, podlegają rozpoznaniu przez te sądy według prze· 
pisów dotychczasowych. 

2. Jednakże sprawy, w których orzeczenia sądu kon
czące postępowanie w sprawie zostaną w całośCi ' uchy
lone przez sąd rewizyjny po dniu wejścia wżycie ni
niejszej ust'!wy, będą przekazane sąrlomwłaściwym we
dług , przepisów 6bowiąźujących po tym dniu. 

3. Przepisy art. 13 ust. 5-1 stosuje s'ię odpowiednio. 

Art. 16. Ławnicy powołani do komisji poje,dnaw
czych, o których mowa wart. 2. zachowują, przez CZai 
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pełnienia funkcji członków komisji, prawa przysługujące 
im w związku z udziałem w orzekaniu w jednostkacll 
organizacyjnych wymienionych w art. 1. 

Art. 17. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest 
I _ 

mowa o: 

l) komisjach rozjemczych i komisjach odwolawctych 
do spraw pracy - rozumie si,E: przez to sądy rejo
nowe, 

2} okręgowych sądach pracy i , ubezpieczeń społecznych. 
~ okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych luh są

dach ubezpieczeń społecznych - rozumie się prze'l 
to sądy wojewódzkie, 

3) sądach pracy - rozumie się przez to odpowiednio 
sądy rejonowe lub sądy wojewódz~ie. 

Art. 18. Do czasu wydania przepisów wykonawczy::h 
przewidzianych w niniejsi.ej ustawie pozostają w mocy 
przepisy dotychczdsow~, jeżeli nie' są sprzeczne z prze· 
pisami niniejszej ustawy. nie dłużej jednak niż do dnia 
30 wrzesnia 1985 r. 

Art. 19. Dotychczasuwe zdkładowe komisje rozjem
cze, ' terenowe komisje rozjemcze oraz terenowe komisje 
odwoławcze do spraw pracy działają ' do dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy. 

Art. 20. Ustawa wchodżi w - życie z dniem l lipca 
1985 r. 
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USTAWA 

z dnia 18 kwietnia !Cł85r. 

o zmianie u.'1tawy - Kodeks postępowania cywilnego. 

Art. 1. W Kodeksie postępowania cywilnego wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) art. l otrzymuje brzmienie: 

"Art. , 1. Kqdeks postępowania cywilnego normuje 
'postępowanie sądowe w sprawach ze sto
sunków z zakr€su prawa cywilnego, rodzin- 
nego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak 
również w sprawach z zakresu ubezpieczeli 
społecznych ' oraz w innych sprawach, do, 
których przepisy tego Kodeksu stosuje się 
z mocy ustaw szczególnych (sprawy cy
wilne)."; 

2) wart. 11: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) o prawa 'niemajątkowe i łącznie z mml no
chodzone roszczenia majątkuwe,! , oprócz sprdw 
z Z1:lkresu prawa rodzinnego oraz spraw 
o uchylenie lIchwał organów spółdzielni;". 

bl pkt 3 skresla się. 

, eJ pkt 4 otrzymuje brzmieniet 

,,4) o pra'wa majątkowe,' w których wartość przed
miotu sporu plzewyżsld pięćset tysięcy 'lło
tych. gdy jedną ze stron jest jednostka gospą' 
darki llspołecznionej."; 




