
Elbląg, dnia ………………. r. 
 

do: 
Sąd Rejonowy w Elblągu 
IV Wydział Pracy 
ul. Płk. Dąbka 21 
82-300 Elbląg 
 
Powódka: 
………………… 
 
Pozwany: …………….. 
reprezentowany przez: 
……………………….. 

 
sygn. akt. ……………….. 
 

PISMO PROCESOWE POWÓDKI 
 

W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu z dnia ……………. r. wskazuję, co następuje: 
1.Podtrzymuję wszystkie twierdzenia oraz wnioski pozwu, 
2. Zaprzeczam wszystkim twierdzeniom Pozwanego poza wyraźnie przyznanymi, 
 

UZASADNIENIE 
 
Wskazuję, że Pozwana nie ma racji, że złożone w sprawie oświadczenie o rozwiązaniu stosunku 
pracy wysłane na około miesiąc przed upływem terminu wskazanego w przepisach KP skutkowało 
jedynie rozwiązaniem stosunku pracy w terminie późniejszym. „Umowa o pracę rozwiązuje się z 
dniem doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia”. Nie ma zatem racji 
strona pozwana twierdząc, że stosunek pracy rozwiązał się z upływem terminu późniejszego.  
 
Dodatkowo wskazuję, że zgodnie z orzecznictwem SN (wyroki Sądu Najwyższego z 16 marca 1995 
r., sygn. akt I PRN 2/95, OSNP 1995/18/229; z 23 stycznia 1999 r., sygn. akt I PKN 501/97, OSNP 
1999/1/15) w przypadku, w którym pracownik nie odebrał oświadczenia o rozwiązaniu umowy, 
umowa o pracę rozwiąże się w dniu, w którym upłynął termin drugiego awizowania. Nie oznacza to 
jednak, że wszystkie formalności związane z rozwiązaniem umowy zostały wykonane prawidłowo. 
Okoliczność, że umowa mogła zostać skutecznie rozwiązania z dniem …………. r. nie oznacza, że  
pozwana prawidłowo złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Należy zwrócić uwagę, że 
pozwana jest podmiotem profesjonalnym – przedsiębiorcą, który dysponuje rozbudowanym 
działem Kadr, który powinien był wiedzieć jak prawidłowo rozwiązać umowę. Pomimo to 
rozwiązanie nastąpiło w sposób przedwczesny, z naruszeniem przepisów kodeksu pracy. 
 
 
Załącznik: 
- odpis pisma 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS 
Wzór zawiera przykładowe ustosunkowanie się powoda do odpowiedzi na odwołanie złożone w 
toku postępowania o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę 
umowy o pracę bez wypowiedzenia, sporządzone z uwagi na zobowiązanie nałożone przez sąd. 
Odpowiedź należy złożyć w terminie zakreślonym przez sąd. 
 
Podstawą do składania pism procesowych w toku postępowania jest art. 207 par. 3 k.p.c. W piśmie 
należy odnieść się do twierdzeń strony przeciwnej, które zawarła w odpowiedzi na 
pozew/odwołanie. 


