Gdynia, dnia 01 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni
IV Wydział Pracy
Pl. Konstytucji 5
81-354 Gdynia
Powód:

Jan Kowalski
ul. Jasna 1, 81-300 Gdynia
(PESEL)

Pozwana:

ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ciemna 1, 81-300 Gdynia

wartość przedmiotu sporu: 36.000 zł
POZEW
- odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
W imieniu własnym, wnoszę o:
1. uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w dniu
01.03.2010 r., wręczonego powodowi w dniu 27.06.2015 r.
ewentualnie, jeżeli umowa o pracę ulegnie już rozwiązaniu, wnoszę o:
2. przywrócenie powoda Jana Kowalskiego do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy u
pracodawcy - pozwanej ABC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
3. zasądzenie na podstawie art. 47 k.p. od pozwanej na rzecz powoda wynagrodzenia za okres
pozostawania bez pracy, tj. kwoty 3.000,00 zł,
4. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów niniejszego postępowania,
5. przeprowadzenie dowodu z zeznań następujących świadków:
a) Katarzyny Iksińskiej (wezwanie świadka na adres: ul. Jasna 3, 81-300 Gdynia),
b) Piotra Grzelaka (wezwanie świadka na adres: ul. Jasna 5, 81-300 Gdynia),
c) Andrzeja Kozłowskiego (wezwanie świadka na adres: ul. Potokowa 3, 81-200 Gdynia)
wszystkich świadków na okoliczność nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę,
6. zobowiązanie pozwanej do przedłożenia statystyk z wynikami pracy osób zajmujących
stanowisko specjalisty do spraw analiz za ostatnie 3 lata.

Kancelaria Adwokacka Agata Mikucka
www.molaw.pl, tel. 600 656 686

Uzasadnienie
(I)

Byłem zatrudniony w pozwanej spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony

zawartej w dniu 01.03.2008 r. na stanowisku specjalista do spraw analiz z miesięcznym
wynagrodzeniem brutto 3.000 zł.
Dowód:
umowa o pracę wraz ze wszystkimi aneksami

(II)

Pracodawca od początku był zadowolony ze współpracy ze mną, co znajduje swoje

odzwierciedlenie w moich aktach osobowych. Otrzymywałem wiele premii uznaniowych do czasu
zmiany składu Zarządu spółki.
Dowód:
akta osobowe
zeznania świadków: Katarzyny Iksińskiej, Piotra Grzelaka, Andrzeja Kozłowskiego

(III)

W dniu 27.06.2015 r. przełożony wezwał mnie do siebie na spotkanie. Na spotkaniu wręczył mi

oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Dowód:
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

Jako przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy pracodawca wskazał brak wydajności i
nieosiąganie przeze mnie zadowalających wyników. Nie zgadzam się z takim uzasadnieniem. Zgodnie
ze statystykami moje wyniki pracy utrzymują się na poziomie wyżej niż dobrym. Osiągam wyniki
lepsze niż osoby pracujące na równoległym stanowisku i posiadające podobny staż pracy. W mojej
ocenie pracodawca usiłuje mnie zwolnić, ponieważ jestem osobą otyłą i nie pasuję do wizerunku
firmy. Niejednokrotnie dawano mi do zrozumienia, że jestem za gruby i powinienem poszukać innej
pracy. Atmosfera w pracy zmieniła się od czasu, gdy zmienił się skład Zarządu i Prezesem firmy
została osoba, której pasją jest czynne uprawianie sportu.
Dowód:
zeznania świadków: Katarzyny Iksińskiej, Piotra Grzelaka, Andrzeja Kozłowskiego

Wobec powyższego pozew jest konieczny i uzasadniony.

.............................................................................

(podpis)
Załączniki:
1. odpis pisma wraz z załącznikami
2. umowa o pracę wraz ze wszystkimi aneksami
3. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Kancelaria Adwokacka Agata Mikucka
www.molaw.pl, tel. 600 656 686

