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Kielce, dnia ………………. r. 

 

Sąd Rejonowy w ………………. 

….. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

Ul…………………………………. 

……………………………………. 

(adres sądu) 

 

POWÓD: Karol K.,  

………………………………… 

…………………………………. 

(adres do doręczeń) 

 

POZWANY: „A.” Sp. z o.o 

………………………….. 

…………………………… 

(adres do doręczeń) 

POZEW  

o sprostowanie świadectwa pracy 

 

W związku z odmową sprostowania świadectwa pracy z dnia ………….. r. przez pozwanego, w 

wnoszę o: 

1) orzeczenie w wyroku, iż prostuje się świadectwo pracy wydane w dniu ……………… r. 

przez A. sp. z o.o., poprzez zaznaczenie, że umowa o pracę została rozwiązana za 

wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, 

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania sądowego według norm 

przepisanych, 

3) przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda, 

4) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, 

5) przeprowadzenie wnioskowanych dowodów podanych poniżej w uzasadnieniu. 
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Uzasadnienie 

W okresie od dnia 1.01.2000 r. powód był zatrudniony przez stronę pozwaną jako 

magazynier na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z uwagi na reorganizację firmy 

w dniu 12.03.2006 r. pracodawca zwrócił się do mnie z propozycją rozwiązania umowy za 

porozumieniem stron.  

 

Powód nie przyjął oferty pozwanego. Następnego dnia otrzymałam pismo rozwiązujące 

umowy o pracę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Termin rozwiązania stosunku pracy 

ustalony został na 31.06. 2006 r.  

 

DOWÓD: pismo wypowiadające umowę o pracę z dnia 13 marca 2006 r. 

 

W dniu 31.06.2006 r. pracodawca wydał powodowi świadectwo pracy, w którym wskazał w 

punkcie dotyczącym informacji o sposobie ustania stosunku pracy, że umowa o pracę została 

rozwiązana za porozumieniem stron. Z uwagi na nieprawidłowe wskazanie sposobu rozwiązania 

umowy, powód zwrócił się do pracodawcy z pismem z dnia 4.07.2006 r. o sprostowanie 

świadectwa pracy we wskazanym zakresie. 

 

DOWÓD: 

 świadectwo pracy, 

 wniosek o sprostowanie świadectwa pracy z dnia 4 maja 2006 r. 

 

Wniosek powoda nie został uwzględniony. 

Wobec powyższego żądanie pozwu jest konieczne i uzasadnione. 

 

      Karol K. 

………………………….. 

         (podpis powoda) 

 

Załączniki: 
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1. odpis pozwu 

 


