
Elbląg, ……………… . r. 
 

 
Do: 
Sąd Rejonowy w Elblągu 
IV Wydział Pracy 
ul. Płk. Dąbka 21 
82-300 Elbląg 

 
 
powódka: 
……………………………. 
PESEL: …………………... 
ul. ………………………… 
 
pozwany: 
……………………………. 
ul. ………………………… 
 
WPS: ……………. zł 
 

Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę 
 

Działając w imieniu własnym wnoszę o: 
1) przywrócenie  powódki  do pracy na poprzednich warunkach, 
 
Ewentualnie o: 
 
2) przyznanie odszkodowania. 

 
Uzasadnienie 

 
Od ………………………. r. pracuję w …………………………………… na stanowisku 
…………………………………….. Od ………………………… r. przebywam na zwolnieniu 
chorobowym. W dniu …………………………….. r. otrzymałam listem poleconym świadectwo 
pracy, z którego wynika, że zostałam zwolniona z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia na 
podstawie art. 30 § 1 pkt 3 k.p. w związku z art. 52 § 1 pkt 1 k.p. 
dowód: 
-świadectwo pracy 
 
Nie znam powodów z których otrzymałam świadectwo pracy. Nigdy nie otrzymałam od swojego 
pracodawcy pisemnego oświadczenia zawierającego rozwiązanie umowy o pracę i moim zdaniem 
nie powinnam zostać zwolniona.  Nie znam przyczyny rozwiązania ze mną umowy. Nie została ona 
mi w żaden sposób wskazana. Moim zdaniem nie dopuściłam się ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca nie pouczył mnie również o Podobnie nie  
o przysługującym mi prawie odwołania się do sądu pracy. 
 
Z uwagi na powyższe wnoszę jak we wstępie. 
 
Załączniki: 
1) świadectwo pracy, 
2) odpis odwołania 



OPIS 
Sprawa dotyczy przywrócenia do pracy, w przypadku, gdy osoba zwolniona przebywała na 
zwolnieniu lekarskim, nie otrzymała na piśmie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, zaś jedynym 
dowodem wskazującym na dokonane zwolnienie jest otrzymane przez zwolnioną świadectwo 
pracy. 
 
Podstawą prawną odwołania jest art. 264 kodeksu pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 21 dni od 
dnia doręczenia pisma rozwiązującego umowę o pracę.  
Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości 
ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, 
bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.  
Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy, bez względu na wps.  
 


