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Wyrok SN dot.  

zawezwania do  
próby ugodowej 

Stan niepewności  

potrwa dłużej 

11 sierpnia 2021 

 

Instytucja zawezwania do próby ugodowej, w założeniu przyspieszająca 

i ułatwiająca rozwiązywanie sporów, nie zawsze spełnia swoją funkcję. 
Przy jej wykorzystaniu wierzyciele niejednokrotnie przedłużają upływ 
terminu przedawnienia roszczeń, wydłużając jednocześnie czas 
niepewności potencjalnego dłużnika co do konieczności spłaty 

zobowiązania. Ustawodawca podejmował już próby uzdrowienia 
sytuacji, jednak nie zawsze skutecznie. Obecnie również planowana jest 
nowelizacja przepisów w tym kierunku. W sprzeczności z nią stoi jednak 

najnowszy wyrok Sądu Najwyższego. Czy wpłynie on na rzeczywisty 
okres przedawniania się roszczeń? Naszym zdaniem istotnie. 

Sąd Najwyższy, w ustnych motywach rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej  
w sprawie II CSKP 104/21 uznał, że każde zawezwanie do próby ugodowej jest 
czynnością, która skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia z mocy 
prawa. Dla jego skutecznego przerwania istotne znaczenie ma więc jedynie to, 
czy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej został wniesiony skutecznie. Sąd 

nie ma obowiązku badać, czy jest to czynność, która zmierza do dochodzenia 
roszczenia, czy też badania jaki jest jej rzeczywisty cel. 

 

Postępowanie pojednawcze – założenia a rzeczywistość 

W założeniu postępowanie pojednawcze miało być szybkim i tanim sposobem 
służącym sprawnemu rozwiązywaniu sporów. Dlatego sąd nie bada w jego toku 

zarzutów stron pod kątem merytorycznym. Wyłącznym celem tego postępowania 
jest wypracowanie ewentualnego porozumienia. W przypadku gdy negocjacje 
zakończą się sukcesem, strony podpisują ugodę sądową. Samo wszczęcie 
postępowania pojednawczego co do zasady skutkuje zaś przerwaniem biegu 
przedawnienia. Oznacza to, że po jego zakończeniu – nawet jeśli nie dojdzie do 
zawarcia ugody – termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg na nowo. 

Nieskomplikowania procedura oraz niska opłata od wniosku o zawezwanie do 

próby ugodowej – w 2005 roku była to bowiem opłata stała w kwocie 40 zł  
– miały zachęcić przedsiębiorców od polubownego załatwiania sporów. Niestety 
w praktyce przez lata instytucja ta zatracała swój pierwotny cel, używana przez 
wierzycieli wyłącznie w celu przerwania biegu terminu przedawnienia, a nie do 
rzeczywistego wypracowania ugody. 
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Środki zaradcze – Sąd Najwyższy 

Problem nadużyć został zauważony zarówno przez ustawodawcę, jak  
i judykaturę.  

W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiła się koncepcja, zgodnie z którą 
zawezwanie do próby ugodowej, którego celem jest jedynie wydłużenie okresu 
zaskarżalności wierzytelności przez doprowadzenie do kolejnej przerwy biegu 

przedawnienia, nie jest czynnością zmierzającą bezpośrednio do dochodzenia 
roszczenia1. Co więcej, Sąd Najwyższy uznał, że wystąpienie z wnioskiem  
o zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu uzyskania przerwy biegu 
przedawnienia jest czynnością procesową sprzeczną z dobrymi obyczajami  
i stanowi nadużycie prawa procesowego2.  

Sąd Najwyższy również niejako zobowiązał sądy do badania, czy konkretne 
zawezwanie miało na celu dochodzenie roszczenia, czy może służyło jedynie 

przerwaniu terminu przedawnienia3. Jeśli zatem sąd, który rozpoznawał wniosek 

o zawezwanie do próby ugodowej uznał, że działanie wnioskodawcy jest 
sprzeczne z dobrymi obyczajami i stanowi nadużycie prawa procesowego, 
powinien był odrzucić taki wniosek jako niedopuszczalny. 

 

Środki zaradcze – ustawodawca 

Z kolei ustawodawca, chcąc zapobiec nadużyciom, podwyższył koszty 

postępowania pojednawczego. Opłata sądowa od wniosku ewoluowała z opłaty 
stałej w kwocie 40 zł ustalonej w 2005 r. najpierw w opłatę maksymalną  
w kwocie 300 zł, żeby od 21 sierpnia 2019 roku wynieść 1/5 opłaty od pozwu, 
czyli 1% wartości przedmiotu sporu. Maksymalna opłata może zatem wynieść 
40.000 zł. 

Co więcej, procedowana obecnie w sejmie nowelizacja Kodeksu cywilnego 

przewiduje zmianę regulacji dotyczących przedawnienia w taki sposób, aby 

uniemożliwić dalsze wykorzystywanie instytucji postępowania pojednawczego 
wyłącznie w celu przerywania przedawnienia. Pierwszy projekt ustawy 
przewidywał, że bieg przedawnienia przerywa się jedynie przez pierwsze 
zawezwanie do próby ugodowej. Obecny zakłada zaś, że skutkiem wniosku  
o zawezwanie do próby ugodowej będzie jedynie zawieszenie biegu terminu 
przedawnienia na czas trwania postepowania pojednawczego, a nie przerwanie 

jego biegu, jak dotychczas. 

 

Nowe podejście Sądu Najwyższego - wyrok z 17 czerwca 2021 r. 

Mając na uwadze opisane powyżej działania wydawało się, że zarówno 
ustawodawca, jak i judykatura zmierzają w słusznym kierunku naprawy 
funkcjonowania instytucji postępowania pojednawczego. Uniemożliwiłoby  
to składane przez wierzycieli powtórnych wniosków o zawezwanie do próby 

ugodowej, których jedynym celem jest przerwanie biegu przedawnienia. 
Tymczasem ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego, w myśl którego każde 
zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością, która skutkuje przerwaniem 
biegu przedawnienia, niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji.  

Stoi ono niewątpliwie w sprzeczności z istotą instytucji przedawnienia, kluczowej 
dla zapewnienia pewności obrotu gospodarczego i mającej mobilizować 

wierzyciela do jak najszybszego dochodzenia swoich praw, a także chronić 
dłużnika przed zbyt długo trwającym stanem niepewności co do istnienia 
obowiązku spełnienia świadczenia.  

 

_______________________________________________________________ 

1 Por. wyrok SN: II CSK 694/17 z 10 kwietnia 2018 roku. 
2 Por. wyrok SN: V CSK 384/17 z 27 lipca 2018 roku. 
3 Por. wyrok SN: III CSK 103/17 z 4 kwietnia 2019 roku. 
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Skutki orzeczenia 

Zaproponowane rozstrzygnięcie może powodować w skrajnych sytuacjach, że 
roszczenie nigdy nie ulegnie przedawnieniu z uwagi na cyklicznie składane 
wnioski o zawezwanie do próby ugodowej. Co więcej, mając na uwadze relację 
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach (w 2021 r. - 5,6% 
wartości należności rocznie), do wysokość opłaty od wniosku o zawezwanie do 

próby ugodowej (1% wartości należności), przedłużanie przez wierzyciela 
terminu przedawnienia, a w konsekwencji terminu spłaty zobowiązania, 
powoduje powstanie najlepszej lokaty kapitałowej na rynku – o ile tylko dłużnik 
pozostaje wypłacalny. 

Warto dodatkowo wskazać, że potencjalny dłużnik w żaden sposób nie ma 
wpływu na przerwanie biegu przedawnienia przez wierzyciela, który 
samodzielnie składa wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, czym 

automatycznie bieg ten przerywa. 

 

Co dalej? 

Wydawało się, że wszystkie środowiska prawnicze zgadzają się, że niezdrowa 
relacja łącząca wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z instytucją 
przedawnienia musi w końcu zostać zakończona. Tymczasem omawiane 
orzeczenie Sądu Najwyższego zdaje się temu zaprzeczać. Można odnieść 

wrażenie, że Sąd Najwyższy dokonał wyłącznie teoretycznej wykładni przepisów 
prawa, pozostawiając bezrefleksyjnie jej praktyczne konsekwencje. 

Odpowiedź, w jakim ostatecznie kierunku pójdzie reforma postępowania 
pojednawczego i jego wpływu na instytucję przedawnienia otrzymamy już 
niedługo – jak wspomniano wyżej, obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją 
przepisów Kodeksu cywilnego w tym zakresie. Nie bez znaczenia będzie również 

przedstawione do rozpatrzenia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego 
następujące pytania prawne:  

„1. Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia 
roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy 
wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł rozsądnie oceniać,  
że postępowanie pojednawcze doprowadzi do zawarcia ugody? 

2. Czy jeżeli zawezwanie do próby ugodowej spowodowało przeprowadzenie 

postępowania pojednawczego, w postępowaniu rozpoznawczym dopuszczalne 
jest ustalenie, że nie przerwało ono biegu przedawnienia roszczenia?" 

(III CZP 36/21) 

 

 
Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji  
prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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