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2.19. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

W przypadku, gdy zbliża się termin przedawnienia roszczenia, a np. autor pozwu nie 
dysponuje wszystkimi dowodami koniecznymi do wytoczenia pozwu lub powód nie 
zgromadził środków na dokonanie opłaty od pozwu bądź też liczy, że między stro-
nami może dojść do zawarcia ugody sądowej, warto rozważyć zasadność wniesienia 
wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

W związku z ustawą nowelizującą z 4.07.2019 r. zmianie uległa wysokość opłat sądo-
wych od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej. Obecnie opłata została ujed-
nolicona, nie jest już uzależniona od wartość przedmiotu sporu i  wynosi czwartą 
część opłaty, jaka powinna zostać pobrana od pozwu. Wniosek o zawezwanie do pró-
by ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia w  zakresie wskazanego w  nim 
roszczenia, albowiem złożenie takiego wniosku jest czynnością podjętą bezpośred-
nio w  celu dochodzenia albo ustalenia roszczenia. W  wyniku wniesienia wniosku 
o  zawezwanie do próby ugodowej między stronami może dojść do zawarcia ugody 
sądowej i nie będzie konieczne wytaczanie powództwa.

Wniosek powinien spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego, nadto należy 
w nim określić precyzyjnie żądanie, jego zakres przedmiotowy i podmiotowy będzie 
bowiem determinował zakres roszczenia, w  jakim przerwany zostanie bieg termi-
nu przedawnienia. Dodatkowo w związku z nowelizacją ustawy wniosek powinien 
zawierać propozycję ugodową. Wniosek nie musi przytaczać wszystkich dowodów 
na poparcie twierdzeń powództwa, jakie powinny zgodnie z przepisami znaleźć się 
w pozwie, jednakże powinien zawierać przynajmniej ogólne uzasadnienie ze wskaza-
niem na część najważniejszych dowodów. W zawezwaniu do próby ugodowej, zgodnie 
z art. 185 § 1 k.p.c., należy jedynie zwięźle oznaczyć sprawę. Nie musi ono być więc 
tak ściśle sprecyzowane jak pozew (art.  187  k.p.c.) (por.  wyrok SN z  10.08.2006  r., 
V CSK 238/06, LEX nr 358793). W trakcie posiedzenia wywołanego wnioskiem o za-
wezwanie do próby ugodowej nie przeprowadza się żadnych dowodów, a sąd jedynie 
umożliwia stronom ewentualne negocjacje ugodowe.

Zgodnie z art. 185 § 1 k.p.c. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej można wnieść 
do sądu rejonowego ogólnej właściwości dla przeciwnika. Od 7.11.2019  r. ustawo-
dawca rozszerzył zakres powołanego przepisu w ten sposób, że w braku podstaw do 
ustalenia właściwości w  sposób wskazany powyżej wniosek można wnieść do sądu 
rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego. Należy 
pamiętać, że w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy o właściwości rzeczo-
wej, a więc nigdy nie będzie właściwy sąd okręgowy. Wniosek o zawezwanie do próby 
ugodowej może być złożony w  każdej sprawie cywilnej, w  której ze względu na jej 
charakter można zawrzeć ugodę, oraz jednocześnie przepisy prawa nie zabraniają za-
warcia takiej ugody (przykładowo zawarcie ugody jest niedopuszczalne w sprawach 
z zakresu ubezpieczeń społecznych – art. 47712 k.p.c.). Nadto należy pamiętać, że sąd 
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uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść będzie niezgodna z prawem lub zasa-
dami współżycia społecznego albo będzie zmierzać do obejścia prawa.

Na zasadzie art. 13 § 2 k.p.c. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej może zostać 
wniesiony także w sprawach toczących się w postępowaniu nieprocesowym. Należy 
także pamiętać, że ugoda, która została zawarta w postępowaniu pojednawczym, jest 
tytułem egzekucyjnym zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.

WZÓR WNIOSKU O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ

Miejscowość________, data ____

SĄD REJONOWY w ___________
Wydział I Cywilny

Wnioskodawca: _______________ (imię i  nazwisko/nazwa), zam. _______, 
PESEL _______,
reprezentowany przez pełnomocnika ________________

Strona przeciwna: ______________ (imię i  nazwisko/nazwa), zam. _______, 
PESEL _______,
reprezentowany przez pełnomocnika ________________

opłata: ________zł (czwarta część opłaty, jaka powinna zostać pobrana od pozwu)
WPS: 5000 zł

WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ

Niniejszym, działając w imieniu ___________ – pełnomocnictwo wraz z dowodem 
uiszczenia opłaty skarbowej w  załączeniu – na zasadzie art.  184  i  n.  k.p.c. wnoszę 
o  zawezwanie do próby ugodowej __________________ (imię i  nazwisko/nazwa 
strony przeciwnej), a to:
zapłaty na rzecz _______________ (imię i  nazwisko/nazwa wnioskodawcy) kwoty 
_________zł (kwota dochodzonego roszczenia) wraz z  odsetkami ustawowymi od 
dnia _____________do dnia zapłaty.

Propozycja ugody

W ramach ugody wnioskodawca proponuje:

W  wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i  przedstawić propozycje ugodowe. 
Propozycja ugodowa może polegać np. na obniżeniu dochodzonej kwoty, rozłożeniu 
należności na raty, odstąpieniu od żądania odsetek itd.
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 Kodeks postępowania cywilnego
Art. 184. Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregu-

lowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedo-
puszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecz-
nego albo zmierza do obejścia prawa.

Art. 185. § 1. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rze-
czową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, 
a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla 
miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego.
§ 11. W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodo-
we. Do wezwania niespełniającego tych wymogów przepis art. 130 stosuje się odpo-
wiednio.
§ 2. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego.
§ 3. Z posiedzenia sporządza się protokół. Jeżeli doszło do ugody, jej osnowę wciąga 
się do protokołu albo zamieszcza się w odrębnym dokumencie stanowiącym załącz-
nik do protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody stwier-
dza się w protokole.

Art. 186. §  1. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie 
przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugo-
dową.
§ 2. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żą-
danie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, odpowiedź na po-
zew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, uwzględni koszty wywołane próbą ugo-
dową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Art. 23. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się [...].

 Orzecznictwo
Zawezwanie posiadacza nieruchomości do próby ugodowej na podstawie 

art.  184  i  n.  k.p.c. w  sprawie wydania nieruchomości przerywa bieg terminu zasie-
dzenia (art. 123 § 1 pkt 1 w zw. z art. 175 k.c.).
Uchwała SN z 28.06.2006 r., III CZP 42/06, OSNC 2007/4, poz. 54

Do zakończenia sporu ugodą sądową nie jest konieczne poprzedzenie jej postępowa-
niem dowodowym.
Postanowienie SN z 6.07.1999 r., I PKN 200/99, OSNP 2000/19, poz. 721

Ugoda sądowa jest czynnością procesową, która zgodnie z wolą stron wywołuje skut-
ki: materialnoprawny, tj. w  sferze łączącego strony stosunku prawnego, oraz proce-
sowy w postaci wyłączenia dalszego postępowania co do istoty sporu. Do ważności 
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ugody niezbędne jest m.in. wyrażenie zgodnego oświadczenia woli stron, które doko-
nywane jest z reguły przez złożenie podpisów pod treścią ugody.
Postanowienie SA w Rzeszowie z 14.09.1992 r., III APz 2/92, OSA 1994/2, poz. 5

Na wydane przez sąd rejonowy w  postępowaniu pojednawczym postanowienie 
o uznaniu ugody za niedopuszczalną (art. 184 k.p.c.) przysługuje zażalenie.
Uchwała SN z 18.06.1985 r., III CZP 28/85, OSNC 1986/4, poz. 48

Zasadą jest, iż każde zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedaw-
nienia, a tylko w pewnych sytuacjach kolejne próby mogą być uznane za bezskutecz-
ne na podstawie art. 5 k.c. Treść przepisu art. 123 § 1 pkt 1 k.c. nie daje podstaw do 
takiej jego wykładni, zgodnie z którą bieg przedawnienia przerywa się tylko na sku-
tek pierwszego zawezwania do próby ugodowej. Przepis ten bowiem stanowi o prze-
rwaniu biegu przedawnienia przez każdą wymienioną w nim czynność.
Wyrok SN z 17.05.2019 r., IV CSK 77/18, LEX nr 2657427

Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia na podsta-
wie art. 123 § 1 pkt 1 k.c., ale jedynie co do wierzytelności w zawezwaniu tym pre-
cyzyjnie określonej zarówno co do przedmiotu, jak i  jej wysokości. Zawezwanie do 
próby ugodowej musi odpowiadać podmiotowo i przedmiotowo żądaniu zgłoszone-
mu w  pozwie. Spełnienie powyższych wymogów ma zasadnicze znaczenie, bez ich 
dochowania nie można byłoby wiązać z  zawezwaniem do próby ugodowej skutku 
w postaci przerwy biegu przedawnienia roszczenia, w przypadku gdy z zawezwania 
nie wynika, z jakimi roszczeniami występuje wnioskodawca.
Wyrok SA w Warszawie z 8.02.2019 r., VII AGa 577/18, LEX nr 2668796

2.20. Wzór pozwu

WZÓR POZWU

Miejscowość________, data[1]

SĄD REJONOWY/OKRĘGOWY[2]

w [...][3]

Wydział Cywilny/Rodzinny i Nieletnich/
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych[4]

Powód: __________________ zam. __________, PESEL ____________[5]

reprezentowany przez pełnomocnika __________________

Pozwany, __________________ zam. __________, PESEL _________________
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reprezentowany przez pełnomocnika _______________________

Wartość przedmiotu sporu ____________zł[6]

Opłata od pozwu ______________ zł[7]

Powód zrealizował obowiązek wynikający z  art.  187 §  1 pkt  3  k.p.c., albowiem 
przed wniesieniem pozwu skierował do pozwanego pismo wzywające do rozwią-
zania sprawy na drodze pozasądowej, jednak Strony nie wypracowały zgodnego 
rozwiązania[8].

POZEW[9]

(NP. O ZAPŁATĘ/O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH/O POZBAWIENIE 
TYTUŁU WYKONAWCZEGO WYKONALNOŚCI/O ROZWÓD)

W imieniu powoda, pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu, wnoszę o:

I
 1) zasądzenie od pozwanego ______________ (imię i  nazwisko/nazwa) na rzecz 

powoda ____________ (imię i nazwisko/nazwa) kwoty _________________ zł 
wraz z odsetkami ustawowymi od dnia ____________do dnia zapłaty[10]

 2) ustalenie, że wypadek, jakiemu uległ powód ____________ (imię i  na-
zwisko) w  dniu _______________ (dokładna data zdarzenia) w  miejscu 
_____________________ (miejsce zdarzenia) podczas drogi do pracy, jest wy-
padkiem przy pracy[11]

 3) uznanie za bezskuteczną w  stosunku do powoda ______________ (imię i  na-
zwisko) umowy ______________ (określenie umowy i terminu jej zawarcia) za-
wartej przez pozwanego ______________ (imię i nazwisko pozwanego) z dłuż-
nikiem _____________ (imię i nazwisko dłużnika) z pokrzywdzeniem powoda 
___________ (imię i  nazwisko powoda), któremu przysługuje wierzytelność 
w wysokości _________ zł wraz z ustawowymi odsetkami, ustalona wyrokiem 
Sądu __________ z _________do sygn. akt __________[12]

II
 1) zasądzenie od pozwanego _______ (imię i  nazwisko/nazwa) na rzecz powoda 

_________ (imię i  nazwisko/nazwa) kosztów procesu, w  tym kosztów zastęp-
stwa adwokackiego/radcowskiego w wysokości według norm prawem przepisa-
nych[13]

 2) zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika z  urzędu ___________ 
(imię i nazwisko) kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, 
przy czym oświadczam, że koszty te nie zostały opłacone ani w części, ani w ca-
łości[14]
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