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ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ  

PODSTAWOWE INFORMACJE WRAZ ZE WZOREM 

AUTORKI OPRACOWANIA 
radca prawny Kamila Bukowska  
radca prawny Kinga Klonowska  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Zawezwanie do próby ugodowej jest rodzajem postępowania przed sądem, w którym jedna ze stron 
wzywa drugą do zawarcia ugody, dotyczącej roszczenia (najczęściej finansowego). 

Wniosek: 

 Nie wymaga szczegółowego opisywania przedmiotu sprawy (choć należy dokładnie określić 
roszczenie co do wysokości i podstawy) 

 Przyjmuje się, że wniesienie wniosku przerywa bieg przedawnienia roszczenia w stosunku do 
objętych wnioskiem roszczeń1 

 Ugoda sądowa zawarta w takim postępowaniu po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi 
tytuł wykonawczy, na podstawie którego można wszcząć egzekucję komorniczą. 

 Wniesienie wniosku o zawezwanie często wiąże się z niższą opłatą sądową niż rozpoznanie 
sprawy w zwykłym trybie postępowania sądowego.  

Z uwagi na brak rygoryzmu dowodowego oraz skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia jest 
to instytucja powszechnie wykorzystywana w praktyce dochodzenia roszczeń. 

GDZIE SKŁADAMY WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ?  

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wnosimy do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla 
przeciwnika.  

Np. jeśli zawarliśmy umowę kupna, a sprzedawca ma siedzibę w Poznaniu, sądem do którego 
wnosimy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, jest poznański sąd rejonowy, bez 
względu na to gdzie mamy siedzibę.  

WNIOSEK O ZAWEZWANIE – JAK SPORZĄDZIĆ? 
 

Podstawowe informacje 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien odpowiadać ogólnym warunkom dla 
pierwszego pisma procesowego. Niemniej nie jest konieczne powoływanie dowodów na jego 
poparcie (Sąd w ramach postępowania pojednawczego w zasadzie nie prowadzi postępowania 
dowodowego).Wniosek powinien zostać złożony na piśmie.  

                                                             
1
 Przyjmuje się, że skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia następuje niezależnie od tego, czy ugoda została zawarta, a więc także 

wtedy, gdy postępowanie zakończyło się stwierdzeniem sądu, że do ugody nie doszło (wyr. SN z 16.4.2014 r., V CSK 274/13, Legalis), 
niemniej wielokrotne zawezwanie do próby ugodowej może stanowić nadużycie prawa podmiotowego (wyrok  Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z 16.1.2014 r., I ACA 1194/13) 
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Treść wniosku  

 Oznaczenie sądu  

W piśmie, co oczywiste powinno się znaleźć oznaczenie sądu, do którego kierujemy wniosek.  

 Oznaczenie Stron 

Należy wskazać swoje dane (jako Wnioskodawcy), jak i dane drugiej strony (jako Przeciwnika), wraz z 
podaniem adresów.  

Ponadto osoba wnosząca wniosek powinna wskazać swój numer PESEL lub NIP (osoba fizyczna), a 
osoby prawne numer wpisu w KRS (ewentualnie w innym obowiązkowym rejestrze).   

 Oznaczenie wartości przedmiotu sporu  

W sprawach o prawa majątkowego powinno się wskazać tzw. wartość przedmiotu sporu, jest to 
kwota naszego roszczenia (dochodzonego prawa) bez należności ubocznych (po zaokrągleniu do 
pełnego złotego w górę).  

 Oznaczenie rodzaju pisma 

Pismu należy nadać tytuł, np. Zawezwanie do próby ugodowej.  

 Zwięzłe „oznaczenie sprawy”  

We wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy oznaczyć zwięźle sprawę, co oznacza, że 
powinno się wskazać okoliczności, z których wynika nasze roszczenie. Nie ma jednak obowiązku 
uszczegóławiania wszystkich aspektów sporu, jak w przypadku pozwu. Niemniej opis sprawy 
powinien pozwolić Stronie przeciwnej jak i Sądowi zorientować się co jest przedmiotem wniosku. Nie 
jest konieczne wskazywanie argumentacji prawnej, jak i nie jest konieczne przedstawianie dowodów 
(Sąd co do zasady nie prowadzi w tego rodzaju postępowaniach postępowania dowodowego).  

 Precyzyjne oznaczenie roszczenia  

Konieczne jest precyzyjne oznaczenie naszego roszczenia, zarówno co do wysokości jak i co do 
podstawy roszczenia. Np. jeśli zawarliśmy umowę kupna możemy w następujący sposób 
sprecyzować nasze roszczenie: kwota X zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności 
od dnia X do dnia zapłaty z tytułu nieuregulowanej przez kupującego ceny kupna towaru z umowy z 
dnia X nr X.  

 Podpis  

Na zawezwaniu należy obowiązkowo złożyć własnoręczny, czytelny podpis.  

 Wymienienie wszystkich załączników  

Pod pismem warto umieścić listę załączanych do wniosku dokumentów.  
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Pozostałe  

 
 Odpis  

Należy także pamiętać, że jeśli składamy odwołanie na piśmie musimy złożyć odwołanie wraz z 
odpisem (odpis to drugi egzemplarz samego odwołania, jak i wszystkich załączników do niego 
załączanych, może to być kserokopia odwołania).  

 Trzeci egzemplarz  

Pamiętajmy, warto zachować trzeci egzemplarz wniosku (lub jego kopie). 

Na takim egzemplarzu można uzyskać potwierdzenie złożenia pisma pieczęcią sądową na tym 
egzemplarzu (tzw. prezentata) 

W przypadku przesyłania odwołania pocztą należy je zawsze wysłać listem poleconym i zachować 
potwierdzenie nadania.  

KOSZTY POSTĘPOWANIA 

 Zmiana wysokości opłat w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej –

zwiększenie wysokości opłaty  
 

W 2016 roku w wyniku nowelizacji przepisów zmieniono wysokości opłat w sprawie o zawezwanie do 
próby ugodowej (opłaty uległy zwiększeniu) 

 

Zwrot kosztów postępowania  
 

Orzeczenie o obowiązku zwrotu kosztów postępowania możliwe jest w zasadzie tylko jeśli jedna ze 

Stron nie stawi się na posiedzenie ugodowe wyznaczone w sprawie (Sąd zawsze obligatoryjnie 

wyznacza takie posiedzenie).  

Dotychczasowa opłata Nowa opłata 

40 zł niezależnie od wartości 
roszczenia, którego dotyczyło 
zawezwanie  

 40 zł w przypadku, gdy wartość roszczenia nie przekracza 10.000 zł 

 300 zł w przypadku, gdy wartość roszczenia przekracza 10.000 zł  



 

www.kancelar iaradcowska.eu  
4 z 7  

 

 Co w przypadku jeśli przeciwnik nie stawi się na posiedzenie? 

Jeśli przeciwnik nie stawi się na próbę ugodową , koszty możemy odzyskać dopiero jeśli wniesiemy w 
sprawie pozew (koszty poniesione przez wnioskodawcę, wywołane niestawiennictwem strony 
wezwanej, nie mogą być zasądzone w postępowaniu pojednawczym).  

Jeśli złożymy pozew w sprawie, sąd może zasądzając koszty na naszą rzecz w postępowaniu 
wszczętym wskutek wniesienia pozwu, uwzględnić koszty wywołane próbą ugodową (oczywiście 
musimy wyraźnie wnieść wniosek o zasądzenie także kosztów poniesionych w postępowaniu 
pojednawczym).  

 Co w przypadku jeśli wnioskodawca nie stawi się na posiedzenie ugodowe? 

Jeśli nie wnioskodawca nie stawi się na posiedzenie, przeciwnik uprawniony będzie do żądania 
zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. 

WARTO WIEDZIEĆ 

 Ugoda sądowa może być zawarta w większości spraw (Uwaga: istnieją wyjątki, np. sprawy z 
zakresu ubezpieczeń społecznych)  

 Ugoda zawarta przez strony podlega ocenie sądu co do tego, czy jest ona zgodna z prawem, z 
zasadami współżycia społecznego lub czy nie zmierza do obejścia prawa.  

 Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej można wnieść tylko jeśli nie został jeszcze złożony 

pozew. Jednak  jeśli chcielibyśmy zawrzeć ugodę po złożeniu pozwu, taka możliwość istnieje w 

ramach toczącego się postępowania. W taki wypadku nie składamy wniosku o zawezwanie do 

próby ugodowej, a wystarczy zadeklarowanie woli ugody w piśmie procesowym czy też ustnie w 

trakcie posiedzenia sądowego. (wniosek o zawezwane do próby ugodowej wniesiony po 

skutecznym wniesieniu pozwu Sąd odrzuca).   

PRZYDATNE PRZEPISY – WYCIĄG 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 
Z DNIA TJ. Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 101) 

Art. 126  

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:  
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;  
2) oznaczenie rodzaju pisma; 
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;  
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;  
5) wymienienie załączników. 
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:  
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli 
jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą 
fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. 
§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.  

Art. 184  

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, 
jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tg
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 Art. 185  

§ 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W 
wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę. 
§ 2. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego.  
§ 3. Z posiedzenia sporządza się protokół, a jeżeli doszło do ugody jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym 
część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.  

Art. 186  

§ 1. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.  
§ 2. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie  w tej sprawie pozew, uwzględni 
koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.  

Art. 223  

§ 1.Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska 
stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i 
stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.  
§ 2. Przepis art. 203 § 4 stosuje się odpowiednio 

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH 
TJ. Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 R. (DZ.U. Z 2016 R. POZ. 623) 

Art. 23  

Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od: 
3) wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych; 

Art. 24  

1. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o:  
5) przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe lub prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 
złotych. 

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 
TJ. Z DNIA 10 MAJA 2016 R. (DZ.U. Z 2016 R. POZ. 684) 

Art. 10  

1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, 
równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. 
2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności 
przewyższających tę kwotę. 
3. Uprawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji handlowej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2. 
 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ZASTRZEŻENIA PRAWNE  
 
Zakres wskazanych w materiale problemów stanowi subiektywny wybór autorów i nie stanowi materiału wyczerpującego na dany temat.  
Wszelki materiały i informacje przedstawione w tym serwisie są przedmiotem ochrony prawa autorskiego i innych praw własności 
przemysłowej i intelektualnej.  
W materiale wykorzystano utwory graficzne oraz zdjęcia pozyskane legalnie i użyto ich zgodnie z zasadami Creative Commons Public Domain CC0.  
W materiale wykorzystano pomysł i teksty współautorstwa radcy prawnego Kamili Bukowskiej i radcy prawnego Kingi Klonowskiej, na co poszczególni autorzy 
udzielili zgody przenosząc w tym zakresie prawa autorskie, jednak korzystanie z tych materiałów wymaga zgody uprawnionych, po za wyjątkami określonymi w 
obowiązujących przepisach np. dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami).  
Informacje udostępnione w niniejszym opracowaniu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej i nie mogą być użyte dla ustalenia 
stanu prawnego w konkretnej sprawie. Choć zostały one przygotowane przy dołożeniu wszelkiej wymaganej staranności, jednak nie ponosimy 
odpowiedzialności wynikających z zastosowania się do informacji zawartych w materiale jak i za możliwe braki lub błędy czy też za efekty działań podjętych w 
oparciu o te informacje czy jakiekolwiek ewentualne szkody. 
Materiały ponadto mogą nie odpowiadać oficjalnie przyjętym tekstom, a za autentyczne uznawane są jedynie teksty opublikowane 
we właściwych dziennikach urzędowych.  

*** 
Opracowanie uwzględnia stan prawny aktualny na dzień 25 sierpień 2016 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdmnbzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrsge3da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrwgazds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrwgazdsltqmfyc4mzuhe4dsmbug4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrwgazdsltqmfyc4mzuhe4dsmbvgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrwgazdsltqmfyc4mzuhe4dsmbxgy
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PRZYKŁAD WNIOSKU O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ 

 

Poznań, dnia _________ 2016 r.  

 

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce 
I Wydział Cywilny 

ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań  
 

Wnioskodawca: 
XXX sp. z o. o.  
ul. _________ 
numer KRS: _____ 
 
reprezentowany przez: 
radcę prawnego Kingę Klonowską  
Kancelaria Radcy Prawnego 
Kinga klonowska  
ul. Złotowska 51/2, 60-189 Poznań  
 
Przeciwnik: 
YYY sp. z o. o.  
ul. __________ Poznań  
 numer KRS: _________________ 

Wartość przedmiotu sporu: ______ zł 
(słownie: __________ złotych) 
 

WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ 
 
Działając w imieniu Wnioskodawcy, uwierzytelniony za zgodność z oryginałem odpis 
pełnomocnictwa w załączeniu, niniejszym wnoszę w , o zawezwanie Przeciwnika –YYY spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością do próby ugodowej w sprawie zapłaty: 
 

1. kwoty _________ zł wraz odsetkami ustawowymi od dnia ____________r. do dnia zapłaty 
z tytułu należności głównej z faktury nr ___________ z dnia ___________ r. , obejmującej 
należność z tytułu prac wykonanych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji zamówienia 
nr ___________ z dnia ___________ r. na rzecz Przeciwnika 

2. kwoty ___________ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, ustalone 

zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.  

 

3. Wnoszę o przeprowadzenie dowodów powołanych w uzasadnieniu niniejszego pisma na 

okoliczności w nich wskazane.  
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UZASADNIENIE: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Dowód: 

1. Faktura ___________ 

2. Nota księgowa ___________ 

3. Pismo ___________ 

Z uwagi na wcześniejszą współpracę z Przeciwnikiem, Wnioskodawca pragnie przedsięwziąć 

ostateczną próbę ugodowego zakończenia sprawy, co czyni niniejszy wniosek potrzebnym i 

zasadnym. 

Właściwość Sądu została ustalona zgodnie z art. 27 k.p.c. według siedziby Przeciwnika. 
 

__________________ 

Kinga Klonowska 

radca prawny 

 
 

Załączniki: 
1. uwierzytelniony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem 

dokonania opłaty skarbowej 
2.  Wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana 

na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) dla Wnioskodawcy 

3. Wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana 
na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) dla Przeciwnika 

4. Faktura ___________ 
5. Nota księgowa ___________ 
6. Pismo ___________ 
7. Dowód dokonania opłaty od wniosku (___________ zł).  
8. Odpis wniosku wraz z załącznikami. 


