……………………………….. dnia………………………..
(miejscowość )

Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wydział IV Pracy
ul. Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów

Powód/ka : ………………………………………………………………………………………………………………………
( imię nazwisko/dokładny adres zamieszkania , PESEL )

Pozwany/a : ………………………………………………………………………………………………………………………
( nazwa i dokładny adres zakładu pracy )

( jeśli pozwanym jest osoba fizyczna to należy podać adres miejsca zamieszkania,
jeśli spółka cywilna, to należy wskazać imiona, nazwiska i adresy zamieszkania
wspólników pozwanej spółki )

Wartość przedmiotu sporu…………………………………………….

POZEW
o ……………………..…………………………………
( podać przyczynę )
Wnoszę o: ( należy wybrać właściwą opcję )


uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne ( jeżeli nie doszło do rozwiązania umowy o pracę;



przywrócenie do pracy u pozwanego na poprzednie warunki pracy;



ustalenie istnienia stosunku pracy ( ze wskazaniem za jaki okres );
( w tych przypadkach wartością przedmiotu sporu przy umowach na czas określony jest
wynagrodzenie za okres sporny, nie więcej niż rok; a przy umowach na czas określony – za
okres 1 roku )





zasądzenie od pozwanego na moją rzecz:
 wynagrodzenia za miesiąc……………………. w wysokości …………………………. zł brutto
 odszkodowania z tytułu …………………………. w wysokości ………………………..zł
 ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w wymiarze ……….. dni za rok ………
w wysokości……………………………. zł brutto;
 odprawy rentowej/emerytalnej w związku ze zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących
pracownika w wysokości …………………………………. zł brutto;
(w trzech ostatnich przypadkach należy podać przy tym wykaz stażu pracy)
wydanie świadectwa pracy wskazującego na zatrudnienie mnie u pozwanego w okresie
od ……………………………… do …………………………

 sprostowanie świadectwa pracy w ten sposób, że w miejsce zapisu …………………………………..
wpisać należy ………………………………………….;
 uznanie zdarzenia z dnia …………………………………. za wypadek przy pracy ;
 inne roszczenie.

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( należy krótko uzasadnić dlaczego występuje się na drogę sądową, przedstawić wnioski dowodowe )

Załączniki:






odpis pozwu wraz z załącznikami w tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych,
ewentualnie ostatnia umowa o pracę łącząca strony (kopia),
ewentualnie świadectwo pracy wydane przez pozwanego (kopia),
ewentualnie oświadczenie pozwanego o rozwiązaniu stosunku pracy (kopia)
inne załączniki do pozwu

…..………...……………………………………
własnoręczny podpis powoda

Uwaga :
Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik może wnieść bądź do sądu, w którego okręgu
mieszka lub ma siedzibę jego pracodawca, bądź w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana.

