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								Grudziądz, dnia 20 lipca 2018 r.



							Sąd Rejonowy w Grudziądzu
							IV Wydział Pracy 
							ul. Generała Sikorskiego 19/23
							86-302 Grudziądz




Powód: 	Marian Drzewiecki 
		ul. Portowa 17/22
		86-302 Grudziądz
		PESEL: 82021304736

Pozwany: 	Marek Konopacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PASS Grudziądz”
	ul. Bolesława Śmiałego 12/33
	86-302 Grudziądz
	KRS: 0230034539

Wartość przedmiotu sporu: 6.000,00 zł


POZEW
o wydanie świadectwa pracy oraz zasądzenie odszkodowania


W imieniu własnym wnoszę o:

	wydanie powodowi przez byłego pracodawcę Marka Konopackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PASS Grudziądz” świadectwa pracy;


	zasądzenie od pozwanego tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną powodowi wskutek odmowy wydania świadectwa pracy kwoty 6.000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych)


	zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowanie wg norm przepisanych.



Uzasadnienie

	Dnia 15 maja 2017 r. nawiązałem stosunek pracy z pozwanym i pełniłem z jego firmie stanowisko kierowcy. W marcu tego roku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania złożyłem wypowiedzenie, i tym samym dnia 12 czerwca 2018 r. rozwiązany został stosunek pracy łączący mnie z pozwanym. 
Dowody: 
- umowa o pracę z dnia 15 maja 2017 r. 
- wypowiedzenie z dnia12 czerwca 2018 r. 

	Pozwany mimo wezwania do wydania świadectwa pracy z dnia 13 czerwca 2018 r., nie wyraził zgody na jego wydanie, co naraziło mnie na szkodę majątkową.  
Dowody:
- wezwanie do wydania świadectwa pracy z dnia 13 czerwca 2018 r.
- pismo pozwanego z dnia 17 czerwca 2018 r. z odmową wydania świadectwa pracy 

	 W związku z odmową wydania świadectwa pracy, utraciłem bowiem realną możliwość zarobkowania w firmie „TRASPORT J. Belanowski”, w której to miałem zacząć pracę od 20 czerwca 2018 r. W związku z brakiem możliwości udokumentowania posiadanego doświadczenia i wykazania długości stażu pracy na stanowisku kierowcy, spowodowanymi odmową wydania świadectwa pracy, pan Jakub Belanowski, prowadzący działalność pod firmą „TRANSPORT J. Belanowski” nie wyraził zgody na rozpoczęcie przeze mnie pracy w ww. terminie, warunkując podpisanie umowy o pracę od przedłożenia przedmiotowego świadectwa pracy. Tym samym utraciłem możliwość wyjechania w międzynarodową trasę Polska-Włochy-Hiszpania-Portugalia-Polska, tym samym ponosząc szkodę na kwotę 6.000,00 zł netto. Żaden inny pracodawcy również nie chciał mnie zatrudnić bez okazania świadectwa pracy. Do pozwu załączam korespondencję listowną z panem Jakubem Belanowskim, oraz korespondencje mailową z trójką innych pracodawców, która potwierdza moje słowa i wprost stanowi o tym, że pozwany pozbawił mnie możliwości zarobkowania przez niewydanie świadectwa pracy.
Dowód: korespondencja z Jakubem Belanowskim

W odniesieniu do powyższego koniecznym stało się wytoczenie niniejszego powództwa stało się konieczne i jest w pełni uzasadnione. 



								Marian Drzewiecki
								(własnoręczny podpis) 




Załączniki: 
odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego;
dowody wymienione w uzasadnieniu przedmiotowego pozwu.
		


