Białystok, dnia ………………….

Sąd Rejonowy w Białymstoku
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Powód:

…………………………………………………
…………………………………………………
(Imię, nazwisko/nazwa, dokładny adres zamieszkania/siedziby, PESEL/KRS*
e-maila, numer telefonu, telegramu czy też faksu**)

Pozwany:

………………………………………………….
………………………………………………….
(Imię, nazwisko/nazwa, dokładny adres zamieszkania/siedziby, PESEL/ KRS*
e-maila, numer telefonu, telegramu czy też faksu**)

POZEW O UCHYLENIE KARY PORZĄDKOWEJ
W
imieniu
własnym
domagam
się
uchylenia
kary
porządkowej
............................................................................. (wpisać rodzaj kary np. upomnienia, nagany)
nałożonej przez pozwanego pracodawcę w dniu………………………………...
Wnoszę ponadto o:
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z
kosztami zastępstwa,
- przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda,
- wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.
- przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ...................................................
W pozwie należy zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego
sposobu rozwiązywania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęły, wyjaśnienie przyczyny ich nie
podjęcia
Pozew powinien nadto zawierać wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę
potrzeby uzasadniających również właściwość sądu przy uwzględnieniu, że powództwo w sprawie z
zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd,
w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana
UZASADNIENIE
Pozwany zastosował wobec powoda karę porządkową w piśmie z dnia ........................................
Dowód: pismo pozwanego.
Powód wniósł sprzeciw od orzeczonej kary, lecz pozwany sprzeciw odrzucił.
Dowód: pisemny sprzeciw powoda; pismo pozwanego.
Kara
porządkowa
została
zastosowana
bezzasadnie
i
nieprawidłowo,
bowiem:
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
W oparciu o art. 112 § 2 k.p. pozew jest zatem uzasadniony.
Strony podjęły/nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.
…………………………………………………………………………………………………..

(w przypadku, gdy takich prób nie podjęto – należy wyjaśnić przyczyny powyższego)
...........................................................................
(podpis powoda)
Załączniki:
Odpis pozwu dla strony przeciwnej
Dodatkowe wyjaśnienia:
Sąd zgodnie z Dz.U.2014.101 art. 149 (1) może zastosować uproszczoną formę doręczenia, niż za
pośrednictwem poczty, komornika, osób zatrudnionych w sądzie czy sądowej służby doręczeniowej,
a mianowicie np. telefonu, e-maila, telegramu czy też faksu.
Gdy istnieje taka możliwość, powód może wskazać numer telefonu, adres mailowy, numer telegramu czy
też faksu, celem uproszczonej formy przyśpieszenia rozpoznania spraw.
Skompletowane dokumenty należy złożyć w biurze podawczym lub przesłać pocztą do Sądu.

* informacje obowiązkowe
** informacje nieobowiązkowe

www.bialystok.sr.gov.pl

