Radom, 26.02.2015

Sąd Rejonowy
Wydział IV Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
w Radomiu

Wartość przedmiotu sporu: 46 800 zł
Powód: Wanda Dobosz
zam. 00-001 Radom, ul. Hoża 15 m.1
reprezentowana przez pełnomocnika procesowego,
przedstawiciela Związku Zawodowego Pracowników
Zakładu Produkcyjnego „Łucznik” Tomasza Lisa
adres do doręczeń sądowych:
00-005 Warszawa, ul. Krótka 15
PESEL: XXXXXXXXXXX

Pozwany:
Zakład Produkcyjny „Łucznik”
00-001 Radom, ul. Cicha 15

Pozew
o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji
1. Powód wnosi o zasądzenie odszkodowania od pozwanego w kwocie 46.800 zł z tytułu
dyskryminacji .
2. Powód wnosi o zasądzenie odsetek ustawowych od dnia 2.01.2015r.
3. Powód wnosi o obciążenie pozwanego kosztami postępowania.
4. Powód wnosi o nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności.
Ponadto powód wnosi o:
- zawezwanie na rozprawę świadka Joannę Nowak zam. Krosno, ul. PCK 4 opiekunkę
niepełnosprawnego syna powódki,
- zobowiązanie pozwanego do doręczenia do akt sprawy następujących dokumentów:
- listy płac pracowników zatrudnionych w Dziale Konstrukcyjno-Wdrożeniowym (w okresie
02.01. 2013 do 31.12.2014r.)

- kopie certyfikatów świadczących o ukończonych szkoleniach przez współpracowników
powódki;.

Uzasadnienie
Powódka zatrudniona jest od 01.09.1995r roku w Zakładach Produkcyjnych „Łucznik” 00-001
Radom, ul. Cicha 15 na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na
stanowisku główny technolog/inspektor nadzoru w Dziale Konstrukcyjno-Wdrożeniowym
z wynagrodzeniem 5.500 zł. brutto. Jest dyspozycyjnym, sumiennym i oddanym pracy
pracownikiem, chętnie bierze udział we wdrażaniu nowych projektów. Pracownicy Działu
Konstrukcyjno-Wdrożeniowego
podwyższają
swoje
kwalifikacje
uczestnicząc
w zagranicznych projektach,
sympozjach i szkoleniach zakańczanych certyfikatami
i dodatkowymi uprawnieniami. Do 2013 roku wszyscy pracownicy Działu byli traktowani
jednakowo. Począwszy od początku 2013r przełożony powódki v-e Dyrektor Jan Kaczor
odstąpił od delegowania jej na zagraniczne projekty, sympozja bądź szkolenia uzasadniając
swoją decyzję tym, iż powódka jest samotną matką sprawującą opiekę nad
niepełnosprawnym synem.
Dowód: przesłuchanie powoda,
Powódka chcąc podwyższać swoje kwalifikacje wystosowała do Przełożonego Jana Kaczora
pismo, w którym wykazała Ośrodki prowadzące szkolenia na terenie kraju. Oświadczyła
również, iż niepełnosprawny syn na czas jej nieobecności ma zapewnioną opiekę.
Dotychczas pozwany nie odpowiedział na pismo powódki.
Dowód: kserokopia pisma powódki skierowanego do Dyrektora Jan Kaczora
Dowód: przesłuchanie Joanny Nowak zam. Krosno, ul. PCK 4 opiekunki niepełnosprawnego
syna powódki,
Uniemożliwienie powódce udziału w szkoleniach i projektach zagranicznych ograniczyło w
znacznym stopniu zarobkowanie, co uwidacznia się przy dochodach uzyskiwanych przez
pozostałych pracowników tego Działu. W związku z powyższym Powódka wyliczyła utraconą
kwotę spowodowaną niekorzystnym kształtowaniem jej wynagrodzenia i wstąpiła do
pozwanego z wezwaniem do zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Na wezwanie do zapłaty pozwany nie odpowiedział.
Dowód: wyliczenie należnej kwoty i wezwanie do zapłaty z dnia 15.12.2014r.
Powódka podnosi również fakt pomijania jej w dostępie do świadczeń socjalnych.
Współpracownicy powódki informowani są przez pracownika socjalnego. Natomiast powódka
jest odsyłana przez pracownika socjalnego do strony internetowej.
Ponadto 02.02.2015r. v-e Dyrektor zaproponował powódce zmianę miejsca świadczenia
pracy wskazując oddzielny pokój. W odczuciu powódki propozycja v-e Dyrektora jest próbą
izolowania jej od zespołu.
Dowód: przesłuchanie powoda,
W imieniu powoda

Podpis

Podnoszone w pozwie fakty wypełniają znamiona dyskryminacji z uwagi na płeć (art.183a§1 )
sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym synem i określone w art.183b§1 pkt 2
niekorzystne kształtowanie wynagrodzenia. Pozwana była pomijana przy typowaniu do
udziału w szkoleniach, co ewidentnie narusza postanowienia art. 18

3b

KP. Do 2013 roku

wszyscy pracownicy Działu Konstrukcyjno-Wdrożeniowego byli traktowani jednakowo, mieli
porównywalne atrybuty pracownicze. Począwszy od początku 2013r przełożony powódki v-e
Dyrektor Jan Kaczor odstąpił od delegowania jej na szkolenia. Uniemożliwienie powódce
udziału w szkoleniach i projektach zagranicznych ograniczyło w znacznym stopniu
zarobkowanie. Powódkę pomijano w dostępie do świadczeń socjalnych. Współpracownicy
powódki informowani byli osobiście przez pracownika socjalnego. Powódkę natomiast
odsyłano do strony internetowej. Mając na uwadze powyższe powódka traktowana jest mniej
korzystnie aniżeli inni współpracownicy.
Kwotę 46 800 zł dochodzoną pozwem powódka wylicza w następujący sposób:
- średnia płaca miesięczna współpracowników – ok 7000zł
- średnia płaca miesięczna pozwanej 5 500zł
- różnica w uzyskiwanym zarobkowaniu przez okres 25 miesięcy x po 1500 zł co daje kwotę
37 500zł,
- pozwana nie uczestniczyła w 5 szkoleniach podnoszących kwalifikacje, średni koszt
szkolenia – 900zł co daję kwotę 4 500zł,
- wysokość odszkodowania z tytułu pomijania w dostępie do świadczeń socjalnych w kwocie
4 800zł;
”W tym miejscu należy opisać czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego
sposobu rozwiązania sporu (np. negocjacje, pisma, rozmowy), a w przypadku gdy takich
prób nie podjęto, wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia (brak woli ich podjęcia ze strony
pracodawcy, nie odpowiadanie na pisma, nie odbieranie telefonów).”

Załączniki:
- odpis pozwu dla strony pozwanej
- umowa o pracę z 01.09.1995r
- kserokopia pisma powódki skierowanego do Dyrektora Jan Kaczora
- pełnomocnictwo procesowe,
- wyliczenie kwoty należnej
- wezwanie do zapłaty z dnia 15.12.2014r.

Radom, dn. 24.03.2015r.
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wydział IV Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
w Radomiu

Pełnomocnictwo do reprezentacji

Ja Wanda Dobosz o numerze PESEL
6507010456 legitymująca/cy się dowodem osobistym numer AUD 441340
zamieszkała w Radomiu przy ul. Hoża 15 m.1
ustanawiam Jacka Lalaka o numerze PESEL 6009180847
legitymującego się dowodem osobistym o numerze AHD 230134 zamieszkałą/go
w Radomiu przy ul. Lulkiewicza 21 moim pełnomocnikiem do reprezentowania
mnie w sprawie sygn. akt …………………………

Wanda Dobosz
(podpis osoby wnoszącej pełnomocnictwo)

