
 

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę 

wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia

 

Informacje ogólne

 

Charakter roszczenia

Wynagrodzenie jest podstawowym świadczeniem ze stosunku pracy. Ma ono charakter roszczeniowy, co 

oznacza, że gdy pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłaty należnej pensji, pracownik może 

dochodzić jej na drodze sądowej.

Przed  sądem  może  on  żądać  nie  tylko  zapłaty  zaległego  wynagrodzenia  lub  jego  poszczególnych 

składników,  ale  także  zasądzenia  od  pracodawcy  stosownych  odsetek.  Poza  tym  pracownik  może 

zdecydować się na wniesienie pozwu, gdy jego wynagrodzenie jest bezprawnie zaniżane albo dokonuje 

się z niego bezpodstawnych potrąceń.

 

PRZYKŁAD

Wynagrodzenie pracownika składa się z pensji zasadniczej, dodatku funkcyjnego i miesięcznej premii 

regulaminowej.  Pracodawca w okresie  trzech ostatnich miesięcy wypłacał  jedynie pensję  zasadniczą. 

Pracownik może dochodzić na drodze sądowej pozostałych składników wynagrodzenia, a mianowicie 

dodatku funkcyjnego oraz regulaminowej premii, oraz żądać odsetek z tytułu opóźnienia w ich wypłacie.
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Ugoda

Nic nie stoi na przeszkodzie, by strony doszły do kompromisu w spornej sprawie, bez udziału sądu pracy. 

W zasadzie  mogą to uczynić na każdym etapie,  także wówczas,  gdy zainicjowano już postępowanie 

sądowe. Pracownik dochodzący roszczeń płacowych przed sądem może zatem dojść do porozumienia z 

pracodawcą bez potrzeby rozstrzygania sprawy w postępowaniu sądowym, zawierając stosowną ugodę 

sądową.  Do  zawarcia  porozumienia  sąd  pracy  nakłania  zresztą  zwaśnione  strony  w  postępowaniu 

wyjaśniającym.

Celem ugody jest skrócenie i zakończenie postępowania sądowego z chwilą jej zawarcia przed sądem. 

Nie wyłącza to obowiązku sądu wyjaśnienia okoliczności sprawy i związanych z nimi przesłanek ugody, 

w granicach niezbędnych do prawidłowej oceny dopuszczalności jej zawarcia. 

 

GP RADZI

Jeżeli pracownik dojdzie do porozumienia z pracodawcą i będzie chciał zawrzeć z nim ugodę sądową w 

sprawie uregulowania zaległego wynagrodzenia,  należy pamiętać,  że  warunki  takiej  ugody podlegają 

ocenie sądu. Musi być ona zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego i nie może prowadzić do 

obejścia prawa oraz naruszać słusznego interesu pracownika. 

 

Jak napisać pozew
 

Krok 1

SĄD. W pierwszej kolejności należy określić sąd, do którego pozew jest kierowany. Pozew powinien być 

wniesiony do sądu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracodawcy (osoba fizyczna) 

lub jego siedzibę (osoba prawna) albo do sądu, w którego okręgu praca jest lub była wykonywana, bądź 



też do sądu, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

 

GP RADZI

Jeżeli  wartość dochodzonych roszczeń majątkowych przekracza 75 000 zł,  pozew wnosi się  do sądu 

okręgowego. 

 

Krok 2

STRONY POSTĘPOWANIA. 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

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

zaznaczyć, że jest to pozew w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za pracę.

 

Krok 4

ŻĄDANIE. W pozwie należy określić żądanie, a więc wskazać dokładną kwotę wynagrodzenia za pracę, 

jaka ma być zasądzona przez sąd, wraz z ewentualnymi odsetkami, ze wskazaniem, za jaki okres mają 

być zasądzone.

 

ZAPAMIĘTAJ

W wyroku zasądzającym wynagrodzenie za pracę nie odlicza się zaliczki na podatek dochodowy od osób 



fizycznych  oraz  składek  na  ubezpieczenie  społeczne.  Wynagrodzenie  za  pracę  podlega  więc  zawsze 

zasądzeniu w wysokości nie pomniejszonej o te zobowiązania, czyli w kwocie określanej potocznie jako 

brutto.

 

GP RADZI

Jeżeli  oprócz  zasądzenia  wynagrodzenia  za  pracę  chcesz  również  zasądzenia  innych  świadczeń  lub 

rekompensaty w postaci odsetek, należy w pozwie jasno to określić.

 

Wnioski dodatkowe

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 

Kodeksu postępowania cywilnego, tzn. jeśli 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, dotyczące w szczególności: 

–        wezwania na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;



–        polecenia  pozwanemu  dostarczenia  na  rozprawę  dokumentu  będącego  w  jego 

posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, 

–        zażądania  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. Należy uzasadnić swoje żądania, a więc opisać stan faktyczny sprawy oraz przytoczyć 

dowody uzasadniające żądanie.

 

Krok 6

PODPIS I ZAŁĄCZNIKI. Na koniec pozew należy podpisać oraz wymienić załączniki do pozwu.

 

Formalności

 

Przedawnienie

Roszczenia płacowe przedawniają się z upływem trzech lat od dnia wymagalności roszczenia. Reakcja 

pracownika nie może być zatem zbyt opieszała, gdyż może on pozbawić się możliwości dochodzenia od 

pracodawcy zaległych świadczeń. 



 

WAŻNY ADRES

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

www.praca.gov.pl 

 

PODSTAWA PRAWNA:

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


 Art. 22 § 1, art. 85, art. 94 pkt 5 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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