
………, dnia ....................... roku 
 
Sąd Rejonowy w ………… 
……. Wydział Pracy 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
 
Powód: …………….. PESEL: ............................. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Pozwany: …………….. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Wartość przedmiotu sporu: ……………… 
 

POZEW O PRZYWRÓCENIE DO PRACY ALBO ODSZKODOWANIE 
 
W imieniu własnym wnoszę o: 

1. Przywrócenie powoda …………… do pracy w pozwanej firmie …………….. na 
poprzednich warunkach; 
ewentualnie, 

2. W wypadku uznania, że przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe, 
wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty ……………. tytułem 
odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia 
pozwu do dnia zapłaty; 

3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pisma na 
okoliczności przedstawione w uzasadnieniu pisma: łączący strony stosunek pracy, fakt 
wykonywania zatrudnienia przez powoda w spornym okresie, okoliczności związane z 
ustaniem stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy; 

4. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków: 
a) ………………………., zam. …………………………………. 
b) ………………………., zam. …………………………………. 
c) ………………………., zam. …………………………………. 

na okoliczność łączącego strony stosunku pracy, wykonywania przez powoda pracy w 
spornym okresie, okoliczności związanych z ustaniem stosunku pracy z inicjatywy 
pracodawcy; 

5. Przesłuchanie stron postępowania na okoliczności przedstawione w piśmie; 
6. Wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych; 
7. W wypadku orzeczenia o odszkodowaniu wnoszę o nadanie wyrokowi w tej części 

rygoru natychmiastowej wykonalności; 
8. Zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów procesu 

według norm prawem przepisanych. 
 
Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kpc oświadczam, że przed wszczęciem postępowania strony 
nie podejmowały mediacji albo polubownej próby zakończenia sporu, a w chwili obecnej 
strona powoda nie jest tym zainteresowana. 
 
Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 1(1) kpc oświadczam, że datą wymagalności ewentualnego 
roszczenia o odszkodowanie jest data doręczenia powodowi pisma pozwanego z dnia 



……………… dotyczącego zakończenia współpracy z przyczyn nieprawdziwych i 
pozbawionych podstaw. 
 

Uzasadnienie 
 
 Strona łączy stosunek pracy na podstawie umowy z dnia ………………… . Powód 
był zatrudniony w …………………. wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym 
w wysokości ………….. brutto (…………… netto). 
 
 ………………………………. 
 
 Art. 45 kodeksu pracy stanowi, iż nieuzasadnione lub naruszające przepisy 
wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powoduje, że po stronie 
pracownika powstaje roszczenie o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, a jeśli termin 
wypowiedzenia upłynął – roszczenie i przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. 
Jeżeli sąd w toku sprawy ustali, że uwzględnienie żądania pracownika jest niemożliwe lub 
niecelowe, orzeka jedynie o odszkodowaniu. Z tego też względu powód formułuje żądanie 
alternatywne, jednakże w pierwszej kolejności wnosi, jak w pkt. 1 pozwu. 
 
 Właściwość miejscową sądu ustalono w oparciu o art. 461 kodeksu postępowania 
cywilnego. 
 
 Wskazana kwota żądania ewentualnego stanowi kwotę brutto. 
 
 W tym stanie sprawy powództwo jest uzasadnione. 
 
 
 
        podpis 
 
Załączniki: 
- odpis pisma w wymaganej liczbie, 
- umowa o pracę, 
- pismo pracodawcy skierowane do powoda. 


