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Mniej czasu  
na dochodzenie roszczeń 
Próba ugodowa nie przerwie  
już biegu przedawnienia  
 
 

26 maja 2022 r. 

 
 

Wierzyciele będą musieli się spieszyć. Zawezwanie do próby ugodowej 
nie przerwie już terminu przedawnienia. 30 czerwca 2022 roku wchodzą 
w życie przepisy znowelizowanego Kodeksu cywilnego dotyczące m.in. 
postępowania pojednawczego. Będą miały zastosowanie do postępowań 

ugodowych wszczętych po dniu jego wejścia w życie. 

Dotychczas bieg terminu przedawnienia przerywał się w dacie złożenia  
wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Zaczynał biec na nowo dopiero  
po prawomocnym zakończeniu postępowania pojednawczego, co pozwalało 
wierzycielom zyskać na czasie.  

Po 30 czerwca 2022 roku sytuacja jednak ulegnie zmianie: złożenie wniosku  
o zawezwanie do próby ugodowej jedynie zawiesi, a nie przerwie bieg terminu 
przedawnienia. Oznacza to, że po zakończeniu postępowania pojednawczego 
bieg terminu nie zacznie być liczony od początku, a jedynie będzie 
kontynuowany. Wnioskodawca nie zyska tym samym kolejnych lat  

na dochodzenie swoich roszczeń, a jedynie tyle czasu, ile trwało  
samo postępowanie pojednawcze.  

Niewątpliwie zaproponowane przez ustawodawcę zmiany zwiększą stabilizację 

stosunków prawnych, pewność obrotu prawnego, a także mobilizację wierzyciela 

do szybkiego dochodzenia swoich praw. Spowodują też ochronę dłużnika przed 
zbyt długo trwającym stanem niepewności co do istnienia obowiązku 
świadczenia na rzecz wierzyciela, który dotychczas – dzięki przerwaniu 
przedawnienia pod koniec jego trwania – mógł zostać łącznie nawet  
kilkukrotnie wydłużony o okres przedawnienia plus czas trwania  
postępowania pojednawczego. 

Z perspektywy wierzyciela nowelizacja Kodeksu cywilnego zlikwiduje relatywnie 
tanią i szybką możliwość przerwania biegu przedawnienia, jaką była dotychczas 
instytucja postępowania pojednawczego. Zmiana ta powoduje konieczność 
weryfikacji znajdujących się w portfelu przedsiębiorcy wierzytelności oraz  
będzie impulsem do ewentualnego przyspieszonego dochodzenia roszczeń  

i zaplanowania odpowiedniej strategii procesowej. Do 30 czerwca 2022 roku 
pozostało już bowiem naprawdę niewiele czasu. 

 

 

 

 

Kontakt 

Maciej Jóźwiak 

Partner, Szef praktyki 

rozwiązywania sporów 

+48 22 50 50 747 

maciej.jozwiak 

@eversheds-sutherland.pl 
 

Paweł Adamczyk 

Prawnik w zespole 

rozwiązywania sporów 

+48 22 54 23 113 

pawel.adamczyk 

@eversheds-sutherland.pl 

 

 
 

Zobacz inne publikacje  

Systematycznie piszemy 

o tym, co aktualne i ważne 

dla biznesu. 

 

Zapisz się  
na nasz newsletter 

Otrzymuj informacje  
o ważnych zmianach w 

prawie i organizowanych 

przez nas szkoleniach. 

 

Śledź nas  

w social media 

LinkedIn  

Facebook  

Twitter   

 

eversheds-sutherland.pl 

 

 



Po nowelizacjiPrzed nowelizacją

prawomocne zakończenie postępowania pojednawczego -
termin przedawnienia biegnie dalej

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

31.05

01.08

01.07

31.1231.12

31.12

Założenia przyjęte celem 
uproszczenia wykresu:
• 3-letni termin przedawnienia 

obu roszczeń
• różne okresy prowadzenia 

postępowania 
• jednokrotne zawezwanie 

do próby ugodowej

wejście w życie 
nowelizacji (30.06.2022)

wymagalność roszczenia 
(przedawnienie: 

31.05.2022)

złożenie wniosku 
o zawezwanie do próby 

ugodowej - wszczęcie 
postępowania 

pojednawczego oraz
przerwanie biegu 

terminu przedawnienia

prawomocne zakończenie 
postępowania 

pojednawczego 
- termin przedawnienia 

rozpoczyna bieg na nowo

upływ nowego 
terminu przedawnienia

01.02

upływ terminu
przedawnienia

złożenie wniosku 
o zawezwanie do próby 
ugodowej - wszczęcie 
postępowania 
pojednawczego oraz
zawieszenie biegu 
terminu przedawnienia

wymagalność roszczenia 
(przedawnienie:
01.08.2022)

31.05

2Informacje 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. 


