
……………… (wpisać miejscowość), ……………… (wpisać dzień i miesiąc) 2022 r. 

 

Sąd Rejonowy  
dla ………………  
w ………………. 
IV Wydział Pracy 
ul. ……………….. 
…………………… (kod pocztowy i miejscowość) 

 
Wnioskodawca/czyni: ………………………… 

…………………………. 
(wpisać: imię, nazwisko, adres zamieszkania 
nauczyciela, domagającego się składników 
wynagrodzenia) 
PESEL: ……………………… 

 
Uczestnik: Szkoła ………………………………….. (nazwa szkoły, 

placówki albo przedszkola) 
  ul. …………………………………… 
  …………………………………… (kod, miejscowość) 
  NIP: ………………………………….. (NIP szkoły) 

 

Wartość przedmiotu sporu: 

…………………… zł (kwota, której domaga się nauczyciel zaokrąglona w górę do pełnych złotych) 

 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w trybie art. 184 k.p.c. 

 

Wzywam uczestnika postępowania do zawarcia ze mną ugody sądowej, na mocy której uczestnik 

zobowiąże się do zapłaty na moją rzecz kwoty ………………….. zł (słownie: ………………… złotych …/100) 

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (art. 481 k.c.) płatnymi od 3 maja 2019 r. do dnia zapłaty 

– z tytułu nienależnie potrąconej z wynagrodzenia za maj 2019 części wynagrodzenia, jednorazowo w 

terminie 14 dni od daty zawarcia ugody w ramach zawartej ugody. 

 

Zwięzłe oznaczenie sprawy w trybie art. 185 § 1 KPC 

 

Jestem zatrudniony/a u Uczestnika postępowania od ………………. r. (wpisać datę podjęcia pracy w 

szkole, przeciwko której kierowany jest wniosek) na podstawie ………………. w wymiarze czasu pracy. 

Posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciela ………………….., który uzyskałem/am 

……………………..r. (wpisać datę uzyskania aktualnego stopnia awansu zawodowego).  

 

Do dnia 30 czerwca 2019 r. w skład mojego wynagrodzenia wchodziły następujące składniki: 



− wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ……………..zł brutto, 

− dodatek za wysługę lat w wysokości ……….. zł brutto, 

− dodatek motywacyjny w wysokości ………….. zł brutto, 

− dodatek funkcyjny w wysokości 300,00 zł brutto 

 

W kwietniu 2019 r. w okresie od …… do ……. kwietnia 2019 r. (wpisać daty udziału w akcji strajkowej) 

przystąpiłem/am do strajku zorganizowanego w ………………….…… (wpisać nazwę szkoły, przedszkola, 

placówki) przez struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 

Wypłacając moje wynagrodzenie za maj 2019 r. (wypłata nastąpiła ……. maja 2019 r.) Uczestnik 

dokonał potrącenia z mojego wynagrodzenia, łącznie kwotę …………….. zł (wpisać łączną kwotę 

utraconych dodatków do wynagrodzenia, tj. dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat – 

jeśli były przyznane). Za strajk potrąceniu uległa nie tylko kwota wynagrodzenia zasadniczego tj. 

………………. zł (wpisać kwotę utraconego wynagrodzenia zasadniczego), ale i kwota dodatków: 

− za wysługę lat w wysokości …………….. zł (wpisać utraconą część tego dodatku), 

− motywacyjnego w wysokości ………… zł (wpisać utraconą część tego dodatku), 

− funkcyjnego w wysokości …….. zł (wpisać utraconą część tego dodatku) 

 

Suma potrąceń za dodatki do wynagrodzenia wynosi ……………….. zł brutto (wpisać kwotę potrąconych 

dodatków, tj. sumę dodatków – wymienionych w myślnikach). 

 

Przed skierowaniem sprawy do Sądu, wnioskodawca/czyni chciałby/aby zawezwać Uczestnika do 

próby ugodowej, by na wypadek uwzględnienia powództwa nie narażać go na dodatkowe koszty, w 

tym koszty zastępstwa procesowego.  

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak we wstępie.  

 

        ……………………………………………… 

        (własnoręczny podpis wnioskodawcy) 

 

W załączeniu: 

− odpis wniosku. 

    


