Lublin, dnia……………… roku


Sąd Rejonowy w Lublinie
VII Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych 
Powód:	………………………………… 
………………………………….
………………………………….
	
Pozwany:	………………………………….
………………………………….
………………………………….
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
W imieniu powoda, którego pełnomocnictwo załączam, wnoszę:
1.	o sprostowanie wydanego powodowi …………………….w dniu …………………………r. przez pozwanego ……………………………..świadectwa pracy poprzez zamieszczenie w nim informacji 
o wykonywaniu przez powoda w okresie od …………………….r. do ………………….r. ……………………………………………………..,
2.	o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych,
3.	o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.
Uzasadnienie
Powód ……………………ur. ……………………. r. był zatrudniony u pozwanego na podstawie umowy o pracę na czas określony od ……………………. r. do ………………………… r. Umowa rozwiązała się 
z upływem okresu, na jaki była zawarta.
/dowód: umowa o pracę; świadectwo pracy/
W umowie o pracę określono jedynie, iż powód jest zatrudniony na stanowisku……………. Zaraz po rozpoczęciu pracy powód został przeszkolony w zakresie………………………………..i takie też czynności wykonywał przez cały okres obowiązywania umowy w pełnym wymiarze czasu pracy.
/dowód: umowa o pracę; zeznania świadków …………………..- współpracowników powoda/
W dniu ……………………..r. powód otrzymał świadectwo pracy, w którym wskazano, iż powód wykonywał………………………………………………. 
/dowód: świadectwo pracy/
W dniu …………………………………….r. powód wystąpił do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w zakresie informacji o wykonywanej pracy. Pismem z dnia …………...... r. pozwany poinformował powoda, iż nie widzi podstaw do sprostowania świadectwa pracy, gdyż kwestionowany zapis jest zgodny z rzeczywistością, a z akt osobowych powoda ani z żadnego innego dowodu nie wynika, aby wykonywał on……………………………..
/dowód: wniosek o sprostowanie świadectwa pracy; pismo pozwanego/
Przedstawiony stan faktyczny w pełni uzasadnia żądanie pozwu.
Pracodawca zgodnie z art. 97 k.p. wydał niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy świadectwo pracy, które zawierało wszystkie informacje wymagane przez Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. 
Informacja dotycząca rodzaju wykonywanej pracy była jednak błędna, a z całą pewnością - nieprecyzyjna. Powód wykonywał bowiem………..............……………... Było to jego zajęcie wykonywane przez cały czas jego pracy, co potwierdzą zawnioskowani świadkowie. Nie ma znaczenia brak wzmianki co do faktycznie wykonywanej pracy w aktach osobowych powoda. Brak takiej informacji nie może bowiem szkodzić pracownikowi. Obowiązek należytego prowadzenia akt osobowych pracowników ciąży na pracodawcy i nie może on odnosić korzyści z własnych zaniedbań.

Powód podkreśla, iż wyczerpał możliwość sprostowania świadectwa pracy przed pracodawcą. Zarówno wniosek o sprostowanie, jak i powództwo zostały wniesione w terminach określonych w art. 97 § 21 k.p.
Tym samym żądanie sprostowania świadectwa pracy jest uzasadnione. 	
	


Załączniki:
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