
 

Pouczenie	dotyczące	pozwu	o	przy-
wrócenie	do	pracy	

	 	 	 	 	

	 	

A. Podstawy	wniesienia	
pozwu	o	przywrócenie	do	
pracy	
		
	

Zgodnie	z	art.	45	§	1	Kodeksu	pracy	w	razie	ustalenia,	 że	wypowiedzenie	umowy	o	pracę	zawartej	na	czas	
nieokreślony	jest	nieuzasadnione	lub	narusza	przepisy	o	wypowiadaniu	umów	o	pracę,	sąd	pracy	–	stosow-
nie	do	żądania	pracownika	–	orzeka	o	bezskuteczności	wypowiedzenia,	a	jeżeli	umowa	uległa	już	rozwiąza-
niu	–	o	przywróceniu	pracownika	do	pracy	na	poprzednich	warunkach	albo	o	odszkodowaniu.	Oprócz	tego,	
zgodnie	z	art.	56	§	1	Kodeksu	pracy,	pracownikowi,	z	którym	rozwiązano	umowę	o	pracę	bez	wypowiedzenia	
z	naruszeniem	przepisów	o	rozwiązywaniu	umów	o	pracę	w	tym	trybie,	przysługuje	roszczenie	o	przywróce-
nie	do	pracy	na	poprzednich	warunkach	albo	o	odszkodowanie.	O	przywróceniu	do	pracy	lub	odszkodowa-
niu	orzeka	sąd	pracy.		

Szczegółowe	ustalenie,	czy	wypowiedzenie	jest	nieuzasadnione	lub	narusza	przepisy	o	wypowiadaniu	umów	
o	 pracę,	 a	 także	 czy	 przysługuje	 Państwu	 odszkodowanie,	 wymaga	 wiedzy	 prawniczej,	 dlatego	 zalecamy	
kontakt	 z	 prawnikiem	 w	 tej	 sprawie.	 Jednakże	 jeżeli	 nawet	 złożą	 Państwo	 w	 pozwie	 wyłącznie	 wniosek		
o	przywrócenie	do	pracy	i	uzasadnią	go	samodzielnie	bez	znajomości	orzecznictwa	sądów	i	ustaleń	doktryny	
prawniczej,	to	nie	spowoduje	to	utraty	szansy	na	uzyskanie	odszkodowania	od	pracodawcy.	Zgodnie	bowiem	
z	 art.	4771	 k.p.c.	jeżeli	 pracownik	 dokonał	 wyboru	 jednego	 z	 przysługujących	 mu	 alternatywnie	 roszczeń		
(o	takich	właśnie	roszczeniach	jest	mowa	w	przywołanych	przepisach	Kodeksu	pracy),	a	zgłoszone	roszczenie	
okaże	się	nieuzasadnione,	sąd	może	z	urzędu	uwzględnić	inne	roszczenie	alternatywne.	

Warto	też	pamiętać	o	tym,	że	w	postępowaniach	z	zakresu	prawa	pracy	pozew	musi	spełniać	tylko	podsta-
wowe	 wymagania	 formalne	 (poniżej	 wzór),	 ponieważ	 dokonuje	 się	 wstępnego	 badania	 sprawy	 (art.	 467	
k.p.c.).	 Jeżeli	przemawiają	za	tym	wyniki	wstępnego	badania	sprawy,	sąd	podejmie	czynności	wyjaśniające	
(art.	 468	k.p.c.),	 które	polegają	m.in.	na	dokładniejszym	określeniu	 zgłoszonych	 żądań,	wyjaśnieniu	 stano-
wisk	 stron	 i	ustaleniu,	 jakie	 z	 istotnych	dla	 rozstrzygnięcia	 sprawy	okoliczności	 są	 sporne	między	 stronami	
oraz	czy	i	jakie	dowody	należy	przeprowadzić	w	celu	ich	wyjaśnienia.	
	

B.	Określenie	sądu	właści-
wego	do	rozpoznania	po-
zwu	o	przywrócenie	do	
pracy	

Właściwość	miejscowa	
Zgodnie	z	art.	461	§	1	k.p.c.	powództwo	w	sprawach	z	zakresu	prawa	pracy	może	być	wytoczone	bądź	przed	
sąd	właściwości	ogólnej	pozwanego	 (czyli	dla	miejsca	 zamieszkania/siedziby	pracodawcy),	bądź	przed	sąd,		
w	którego	okręgu	praca	jest,	była	lub	miała	być	wykonywana,	bądź	też	przed	sąd,	w	którego	okręgu	znajduje	
się	zakład	pracy.	

Właściwość	rzeczowa	
Zgodnie	z	art.	461	§	11	k.p.c.	do	właściwości	sądów	rejonowych,	bez	względu	na	wartość	przedmiotu	sporu,	
należą	sprawy	z	zakresu	prawa	pracy	o	ustalenie	istnienia	stosunku	pracy,	o	uznanie	bezskuteczności	wypo-
wiedzenia	stosunku	pracy,	o	przywrócenie	do	pracy	i	przywrócenie	poprzednich	warunków	pracy	lub	płacy	
oraz	łącznie	z	nimi	dochodzone	roszczenia	i	o	odszkodowanie	w	przypadku	nieuzasadnionego	lub	naruszają-
cego	przepisy	wypowiedzenia	oraz	rozwiązania	stosunku	pracy,	a	także	sprawy	dotyczące	kar	porządkowych	
i	świadectwa	pracy	oraz	roszczenia	z	tym	związane.	
	

C.	Termin	wniesienia	pozwu	
o	przywrócenie	do	pracy	

Zgodnie	z	art.	264	§	2	Kodeksu	pracy	wyrażone	w	pozwie	żądanie	przywrócenia	do	pracy	lub	odszkodowania	
wnosi	się	do	sądu	pracy	w	ciągu	14	dni	od	dnia	doręczenia	zawiadomienia	o	rozwiązaniu	umowy	o	pracę	bez	
wypowiedzenia	lub	od	dnia	wygaśnięcia	umowy	o	pracę.	

Może	się	jednak	zdarzyć,	że	dojdzie	do	upływu	tego	terminu	pomimo	braku	wniesienia	pozwu.	Taką	sytuację	
ustawodawca	przewidział	w	art.	265	§	1	Kodeksu	pracy,	zgodnie	z	którym	jeżeli	pracownik	nie	dokonał	–	bez	
swojej	winy	–	w	terminie	czynności,	o	których	mowa	w	art.	264	Kodeksu	pracy,	sąd	pracy	na	jego	wniosek	
postanowi	przywrócenie	uchybionego	terminu.	W	art.	265	§	2	ustawodawca	wskazał,	że	wniosek	o	przywró-
cenie	 terminu	wnosi	 się	 do	 sądu	 pracy	w	 ciągu	 7	 dni	 od	 dnia	 ustania	 przyczyny	 uchybienia	 terminu.	We	
wniosku	należy	uprawdopodobnić	okoliczności	uzasadniające	przywrócenie	terminu.	

	

D.	Wartość	przedmiotu	
sporu	i	opłata	od	pozwu		
o	przywrócenie	do	pracy	

Co	do	zasady,	zgodnie	z	art.	96	ust.	1	pkt	4	ustawy	o	kosztach	sądowych	w	sprawach	cywilnych,	pracownik	
wnoszący	powództwo	w	sprawach	z	zakresu	prawa	pracy	nie	ma	obowiązku	uiszczenia	kosztów	sądowych	
(wniesienie	pozwu	nie	wymaga	opłaty).	Jednak	w	sprawach	o	roszczenia	pracownika	z	zakresu	prawa	pracy,	
w	których	wartość	przedmiotu	sporu	przekracza	50000	zł,	pracownik	wnoszący	powództwo	ma	obowiązek	
uiszczenia	opłaty	stosunkowej	od	pozwu	(art.	96	ust.	1	pkt	4	w	zw.	z	art.	35	ust.	1	zd.	drugie	ustawy	o	kosz-
tach	sądowych	w	sprawach	cywilnych).	Potwierdza	to	orzecznictwo	(uchwała	SN	z	5	grudnia	2007	r.,	sygn.	
akt	II	PZP	7/07,	LexPolonica	nr	1756685,	OSNP	2008,	nr	7-8,	poz.	90).	W	sprawach	o	przywrócenie	do	pracy	
kwotę	50	000	zł	jako	wartość	przedmiotu	sporu,	obliczoną	na	podstawie	art.	231	k.p.c.,	osiągnie	pracownik,	
który	zarabia	około	4170	zł	miesięcznie.	Obliczanie	według	art.	231	k.p.c.	oznacza,	 że	wartość	przedmiotu	
sporu	stanowi:	
a) przy	umowach	na	czas	określony	-	suma	wynagrodzenia	za	pracę	za	okres	sporny,	lecz	nie	więcej	niż	za	rok,		
b) przy	umowach	na	czas	nieokreślony	-	suma	wynagrodzenia	za	okres	jednego	roku.	

Opłata	stosunkowa	wynosi,	zgodnie	z	art.	13	ust.	1	ustawy	o	kosztach	sądowych	w	sprawach	cywilnych,	5%	
wartości	przedmiotu	sporu,	jednak	nie	mniej	niż	30	złotych	i	nie	więcej	niż	100000	złotych.	

 



Sąd	[REJONOWY]	w	[MIEJSCOWOŚĆ]	

[NUMER	WYDZIAŁU]	Wydział	[NAZWA	WYDZIAŁU]	1	
[ADRES	SĄDU]	

	 [MIEJSCE	I	DATA	SPORZĄDZENIA	POZWU]	
	

	

Powód	 [IMIĘ	I	NAZWISKO]	

[ADRES	ZAMIESZKANIA]	

[NUMER	PESEL]	

	

	

Pozwany	 [IMIĘ	I	NAZWISKO	/	NAZWA	
PRACODAWCY]3	

[ADRES	ZAMIESZKANIA	/	SIEDZIBA	
PRACODAWCY]	3	

[NUMER	PESEL	/	NUMER	KRS	
PRACODAWCY]	3	

	

	

Wartość	przedmiotu	
sporu5:	
	

[KWOTA	W	ZŁ]4	

	
	

Słownie:	 [KWOTA	SŁOWNIE	W	ZŁ]	

	
	

	 	

Pozew	o	przywrócenie	do	pracy	 	
	

	 Wnoszę	o:	

1. przywrócenie	do	pracy	na	poprzednich	warunkach	pracy	i	płacy,		
2. zasądzenie	od	strony	pozwanej	na	moją	rzecz	kosztów	procesu	według	norm	przepi-

sanych,		
3. przeprowadzenie	rozprawy	także	pod	moją	nieobecność,		
4. nadanie	wyrokowi	w	pkt.	1	klauzuli	natychmiastowej	wykonalności5,	
5. [EWENTUALNIE]	o	wezwanie	na	rozprawę	i	przesłuchanie	świadków:	

[IMIĘ	I	NAZWISKO,	ADRES	ZAMIESZKANIA	ŚWIADKA]	
[IMIĘ	I	NAZWISKO,	ADRES	ZAMIESZKANIA	ŚWIADKA]	

Uzasadnienie	 Byłem	zatrudniony	był	u	Pozwanego	od	 [DATA	 ROZPOCZĘCIA	 PRACY,	 CZĘSTO	 JEST	 TO	DATA	 ZA-
WARCIA	UMOWY	O	PRACĘ],	początkowo	na	stanowisku	[NAZWA	STANOWISKA],	a	następnie	jako		
[NAZWA	KOLEJNEGO	STANOWISKA,	JEŻELI	DOTYCZY]	na	[WYMIAR	ETATU]	etat	z	umówionym	wyna-
grodzeniem	w	wysokości		[KWOTA	ZAPISANA	LICZBOWO	I	SŁOWNIE]	zł	brutto	miesięcznie.	

Dowód:	umowa	o	pracę	z	dnia	[DATA	ZAWARCIA	UMOWY	O	PRACĘ]	–	załącznik	nr	2	

W	dniu	 [DATA	 ROZWIĄZANIA	 UMOWY	 O	 PRACĘ]	 Pozwany	 rozwiązał	 ze	mną	 umowę	 o	 pracę		
w	 trybie	 natychmiastowym,	 podając	 jako	 przyczynę	 [PRZYCZYNA	 WYPOWIEDZENIA	 PODANA	
PRZEZ	PRACODAWCĘ].	

	

	

	

	

	

	

	



Dowód:	pismo	z	dnia	[DATA	WYPOWIEDZENIA	UMOWY	O	PRACĘ]	–	załącznik	nr	3	
Moim	zdaniem,	podana	przez	Pozwanego	przyczyna	wypowiedzenia	jest	nieprawdziwa,	
a	postawione	mi	przez	Pozwanego	zarzuty	są	niezgodne	z	prawdą,	ponieważ	[SZCZEGÓŁO-
WE	WYJAŚNIENIE	 NIEPRAWIDŁOWOŚCI/NARUSZEŃ	 ZE	 STRONY	 POZWANEGO;	 NALEŻY	 ARGUMENTOWAĆ		
W	ODNIESIENIU	DO	STANU	FAKTYCZNEGO,	A	PRAWNEGO,	JEŻELI	WIDZĄ	PAŃSTWO	TAKĄ	MOŻLIWOŚĆ]	
W	 świetle	 przedstawionych	 okoliczności	 powództwo	 jest	 uzasadnione	 i	 zasługuje	 na	
uwzględnienie	w	całości.	

	

[IMIĘ	I	NAZWISKO	ORAZ	PODPIS	WNOSZĄCEJ	SPRZECIW]	
	

Załączniki	 1.	Odpis	pozwu	dla	Pozwanego	
2.	Kopia	umowy	o	pracę	
3.	Kopia	pisma	rozwiązującego	umowę	o	pracę	
4.	[KOLEJNE	ZAŁĄCZNIKI,	JEŻELI	DOTYCZY]	
	

	
 

  



 

Instrukcja		
wypełnienia	wzoru	
	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 1	 	 	 Chodzi	 o	wydział	 sądu,	 który	 zajmuje	 się	 sprawami	 z	 zakresu	prawa	pracy.	Numer	 i	 nazwę	właściwego	
wydziału	cywilnego	sądu	należy	ustalić	na	stronie	tego	sądu	w	Internecie,	albo	telefonując	do	sądu.	
	

	 	 2	Osoba	 fizyczna	może	być	pracodawcą	 (art.	3	Kodeksu	pracy)	 również,	gdy	 świadczona	na	 jej	 rzecz	praca	
pozostaje	w	związku	z	prowadzoną	przez	nią	działalnością	gospodarczą	(wyrok	Sądu	Najwyższego	z	dnia	14	
marca	 2001	 r.,	 sygn.	 akt	 II	 UKN	 274/00).	 Trzeba	 też	 pamiętać	 o	 tym,	 że	 podmiot	 faktycznie	 wypłacający	
wynagrodzenie	za	pracę	pracownikom	zatrudnionym	przez	innego	pracodawcę	nie	staje	się	przez	to	stroną	
umowy	o	pracę	(wyrok	Sądu	Najwyższego	z	dnia	1	 lutego	2000	r.,	sygn.	akt	 I	PKN	494/99)	oraz	że	nie	 jest	
pracodawcą	 jednostka	 organizacyjna	wyznaczona	 przez	 podmiot	 zatrudniający	 jako	miejsce	wykonywania	
pracy	(wyrok	Sądu	Najwyższego	z	dnia	23	lutego	1999	r.,	sygn.	akt	I	PKN	594/98)	
	

	 	 3	Numer	KRS	to	numer	niebędącego	osobą	fizyczną	Pozwanego	w	Krajowym	Rejestrze	Sądowym.	Można	go	
ustalić	na	stronie	internetowej:	https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu		
	

	 	 4	Proszę	pamiętać	o	treści	pouczenia	(część	D).	
	

	 	 5		Wyciąg	z	przepisów	o	rygorze	natychmiastowej	wykonalności:	
Art.	4772	§	1	k.p.c.		
Zasądzając	należność	pracownika	w	sprawach	z	zakresu	prawa	pracy,	sąd	z	urzędu	nada	wyro-
kowi	przy	jego	wydaniu	rygor	natychmiastowej	wykonalności	w	części	nieprzekraczającej	pełne-
go	jednomiesięcznego	wynagrodzenia	pracownika.	
§	 2	 tego	 artykułu	 –	Uznając	wypowiedzenie	 umowy	 o	 pracę	 za	 bezskuteczne,	 sąd	 na	wniosek	
pracownika	może	w	wyroku	nałożyć	na	zakład	pracy	obowiązek	dalszego	zatrudnienia	pracow-
nika	do	czasu	prawomocnego	rozpoznania	sprawy.	
Zgodnie	z	art.	335.	§	1.	k.p.c.	natychmiastowa	wykonalność	nie	będzie	orzeczona	nawet	za	za-
bezpieczeniem,	 jeżeli	wskutek	wykonania	wyroku	mogłaby	wyniknąć	 dla	 pozwanego	 praco-
dawcy	niepowetowana	szkoda	(w	przypadku	należności	pracownika	w	sprawach	z	zakresu	pra-
wa	pracy	nie	dotyczy	to	jednak	sytuacji,	gdy	Pozwanym	jest	Skarb	Państwa).		
Art.	4776	§	1	k.p.c.	Wyrok	sądu	pierwszej	instancji	zasądzający	świadczenia	na	rzecz	pracownika	
lub	członków	jego	rodziny,	w	stosunku	do	którego	sąd	drugiej	instancji	oddalił	apelację	zakładu	
pracy,	podlega	natychmiastowemu	wykonaniu	także	w	części,	w	której	sąd	nie	nadał	mu	rygoru	
natychmiastowej	wykonalności	na	podstawie	art.	4772.	
§	2.	Przepis	§	1	stosuje	się	również	do	wyroków	sądu	drugiej	instancji	zasądzających	świadczenia	
na	rzecz	pracownika	lub	członków	jego	rodziny.	
§	3.	Sąd	drugiej	instancji	nadaje	z	urzędu	wyrokowi,	o	którym	mowa	w	§	1	i	2,	klauzulę	wykonal-
ności	w	dniu	ogłoszenia	wyroku	i	wyrok	zaopatrzony	klauzulą	wydaje	uprawnionemu.	

	

 


