
 

Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 

Informacje ogólne

 

Charakter roszczenia

Pracownik,  któremu  pracodawca  wypowiedział  umowę  o  pracę  zawartą  na  czas  nieokreślony  bez 

uzasadnienia  lub  z  naruszeniem  przepisów  o  wypowiadaniu  umów  o  pracę,  może  żądać  uznania 

wypowiedzenia  za  bezskuteczne.  Roszczenie  to  można  zgłosić  wówczas,  gdy  wypowiedzenie  było 

wadliwe, a umowa o pracę nie uległa jeszcze rozwiązaniu.

 

Nieuwzględnienie roszczenia pracownika

Sąd pracy może w pewnych okolicznościach zweryfikować decyzję pracownika i nie uwzględnić żądania 
uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe 
lub niecelowe. W takim przypadku orzeka on o odszkodowaniu. Niemożność lub niecelowość 
kontynuowania zatrudnienia może wynikać z rozmaitych przyczyn, dotyczących zarówno pracodawcy 
lub pracownika, jak i równocześnie obu tych podmiotów. 

 

PUŁAPKI

Sąd  pracy  może  nie  uwzględnić  żądania  uznania  wypowiedzenia  za  bezskuteczne  i  orzec  tylko  o 

odszkodowaniu z przyczyn związanych z:

 funkcjonowaniem pracodawcy, np. likwidacja stanowiska pracy pracownika, 

 brakiem środków na utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia, np. likwidacja lub upadłość 

pracodawcy,  konieczność  zatrudnienia  nowych  pracowników  z  odpowiednimi  kwalifikacjami, 
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jakich pracownik domagający się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne nie posiada, 

 cechami  osobowościowymi  i  predyspozycjami  pracownika,  np.  konfliktowość  pracownika, 

negatywna  ocena  pracy  pracownika,  brak  umiejętności  współpracy  z  innymi  pracownikami  i 

przełożonymi, 

 zachowaniem  pracownika  i  naruszaniem  obowiązków  pracowniczych,  np.  wielokrotne 

nieobecności  pracownika  w  pracy,  naruszenie  obowiązków  pracowniczych,  niewykonywanie 

poleceń przełożonych, utrata zaufania do pracownika. 

 

Niecelowość wydania orzeczenia o uznaniu wypowiedzenia za bezskuteczne uzasadniają niewątpliwie 

okoliczności wiążące się z funkcjonowaniem zakładu pracy. Z drugiej strony natomiast może dotyczyć to 

na tyle nagannego postępowania pracownika, że jego powrót do pracy byłby niewskazany.

 

PRZYKŁAD

Pracodawca wypowiedział pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku głównego księgowego umowę o 

pracę z powodu utraty zaufania i braku możliwości prawidłowej współpracy w przyszłości. Pracownik 

wystąpił  z  powództwem  o  uznanie  wypowiedzenia  za  bezskuteczne,  uznając  je  za  nieuzasadnione. 

Pracownik musi się liczyć z tym, że jeżeli  sąd pracy uzna utratę zaufania za uzasadnioną przyczynę 

wypowiedzenia,  a nadto ważną z punktu widzenia piastowanego stanowiska,  jego roszczenie uznania 

wypowiedzenia  za  bezskuteczne  może  zostać  nieuwzględnione,  a  w  zamian  sąd  może  orzec  o 

odszkodowaniu.

 

Pełnomocnicy

Pracownik  może  ustanowić  pełnomocnika.  Pełnomocnikiem  pracownika  w  sprawie  o  uz-  nanie 



wypowiedzenia za bezskuteczne mogą być: 

 adwokat lub radca prawny, 

 współuczestnik sporu, 

 rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku 

przysposobienia, 

 przedstawiciel związku zawodowego, 

 inspektor pracy, 

 pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca był zatrudniony. 

 

ZAPAMIĘTAJ

Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, sąd na wniosek pracownika może w wyroku 

nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu uprawomocnienia się 

wyroku.

 

Jak napisać pozew
 

Krok 1

OKREŚLENIE SĄDU. W pierwszej kolejności należy określić sąd, do którego pozew jest kierowany. 

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego – sądu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

pracodawcy  (osoba  fizyczna),  jego  siedzibę  (osoba  prawna),  albo  sąd,  w  którego  okręgu  praca  jest 

wykonywana, bądź też sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. W oświadczeniu pracodawcy o 



wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie 

odwołania do sądu pracy wraz ze wskazaniem siedziby (adresu) właściwego sądu pracy i terminu, w 

jakim pracownik może się do sądu odwołać.

 

Krok 2

OZNACZENIE STRON. Następnie należy oznaczyć strony postępowania, a więc zamieścić swoje imię i 

nazwisko oraz adres, jako powoda, oraz nazwę i siedzibę pracodawcy, jako pozwanego.

 

Krok 3

RODZAJ PISMA. Pismo kierowane do sądu powinno być odpowiednio zatytułowane, a więc należy 

zaznaczyć, że jest to pozew w sprawie o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne.

 

Krok 4

ŻĄDANIA. W pozwie należy określić żądanie, a więc wskazać, że chodzi o uznanie za bezskuteczne 

dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę. Można również żądać, by sąd nakazał 

pracodawcy zatrudnić pracownika na dotychczasowym stanowisku pracy do czasu uprawomocnienia się 

wyroku.

 

GP RADZI

Oprócz  żądania  głównego  pozew  może  także  zawierać  wnioski  dodatkowe,  spośród  których 

najważniejsze to: 

 wniosek o  zasądzenie  na rzecz  pracownika  od  pozwanego pracodawcy poniesionych kosztów 



postępowania wraz z (ewentualnymi) kosztami zastępstwa, obejmujące np. poniesione wydatki 

związane z przyjazdami na rozprawę lub wynagrodzeniem dla adwokata; 

 wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności pracownika; 

 wniosek  o  nadanie  wyrokowi  rygoru  natychmiastowej  wykonalności,  gdyby  opóźnienie 

uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na szkodę; 

 wniosek o wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 

k.p.c.,  tzn.  jeżeli  pozwany nie stawia się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo 

stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, a także 

 wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności: 

–        wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, 

–        polecenie  pozwanemu  dostarczenia  na  rozprawę  dokumentu  będącego  w jego 

posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu,

–        zażądanie  na  rozprawę  dowodów znajdujących  się  w sądach,  urzędach  lub  u  osób 

trzecich. 

 Pracownik nie  ma obowiązku zgłaszania  powyższych wniosków, ale  w jego interesie  jest,  by 

znalazły się one w pozwie. Ich celem jest bowiem albo przyspieszenie postępowania, np. wydanie 

wyroku podczas nieobecności powoda lub gdy pozwany pracodawca nie stawia się na rozprawę, 

albo też ochrona interesów pracownika. 

 

Krok 5

UZASADNIENIE. Następnie należy uzasadnić swoje żądanie, a więc opisać stan faktyczny sprawy, oraz 

przytoczyć argumenty, z których wynikałoby, że postępowanie pracodawcy było nieuzasadnione. Należy 

też wskazać dowody na poparcie swoich racji, np. dokumenty, zeznania świadków.



 

Krok 6

PODPIS I  ZAŁĄCZNIKI.  Na koniec pozew należy opatrzyć podpisem oraz wymienić załączniki  do 

pozwu. Jednym z nich zawsze powinien być odpis pozwu, można też dołączyć umowę o pracę i pismo 

wypowiadające umowę o pracę.

 

Formalności
 

7-dniowy termin

Pracownik  na  złożenie  odwołania  do  sądu  od  wypowiedzenia  umowy  o  pracę  ma  7  dni  od  dnia 

doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Dla zachowania powyższego terminu decydujące 

znaczenie ma moment dotarcia do niego oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu i zapoznania się z 

jego treścią. Dopiero bowiem od tego momentu liczy się siedmiodniowy termin dla dochodzenia roszczeń 

z tytułu wadliwego wypowiedzenia. 

 

PRZYKŁAD

Pracodawca wezwał pracownika do swojego biura, chcąc wręczyć mu wypowiedzenie. Ten jednak po 

wysłuchaniu oświadczenia pracodawcy zdenerwował się i wyszedł z biura. Nie przeczytał pisma i nie 

pokwitował  jego  odbioru.  Zachowanie  pracownika  nie  ma  wpływu  na  skuteczność  dokonanego 

wypowiedzenia. Pracownik mógł bowiem zapoznać się z treścią pisma, ale tego nie uczynił. 

Nie ma również znaczenia, że pracownik nie przyjął pisma do wiadomości, gdyż wypowiedzenie jest 

czynnością  jednostronną,  która  nie  wymaga  zgody  drugiej  strony,  np.  podpisu  pracownika. 

Siedmiodniowy termin liczy się zatem od momentu, w którym pracownik mógł zapoznać się z treścią 



tego pisma.

Pozew można wnieść osobiście w biurze podawczym właściwego sądu. Można też przesłać go listem 

poleconym na adres sądu. Trzeba przy tym pamiętać, żeby do czasu rozpoczęcia sprawy zachować dowód 

nadania listu poleconego. 

 

WAŻNE ADRESY

Główny Inspektorat Pracy

00-926 Warszawa

ul. Krucza 38/42

tel. centr. (0-22) 42-03-723

fax (0-22) 625 47 70

e-mail: kancelaria@gip.pl 

www.gip.pl 

 

Ministerstwo Gospodarki 

00-507 Warszawa 

pl. Trzech Krzyży 3/5

tel. (0-22) 693 50 00 

www.mgip.gov.pl 

Serwis Urzędów Pracy

mailto:kancelaria@gip.pl
http://www.mgip.gov.pl/
http://www.gip.pl/


www.praca.gov.pl 

 

PODSTAWA PRAWNA

 Art. 41¹ , 45 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z 

późn.zm.). 

 Ustawa z  17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.  Nr 43,  poz.  296 z 

późn.zm.). 

Danuta Klucz
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