
 
 
 

 

Postępowanie pojednawcze [dalej: „postępowanie”] jest postępowaniem sądowym prowadzonym przed 

wniesieniem pozwu, którego celem jest rozwiązanie sporu w drodze ugody. Kodeks postępowania 

cywilnego ukształtował postępowanie pojednawcze jako postępowanie samodzielne, które może (lecz nie 

musi) poprzedzać proces, i fakultatywne w tym znaczeniu, że inicjatywa jego wszczęcia zależy od woli 

zainteresowanej strony, co oznacza, że nie może być ono wszczęte z urzędu. 

 

Postępowanie ma liczne zalety 

 

Przede wszystkim jest ono postępowaniem odformalizowanym. Postępowanie jest dopuszczalne we 

wszystkich sprawach cywilnych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, za wyjątkiem tych, których 

charakter na to nie zezwala (np. rozwód). Postępowanie inicjuje się poprzez złożenie wniosku o 

zawezwanie do próby ugodowej, w którym strona zwięźle przedstawia sporne zagadnienie. Od wniosku o 

zawezwanie do próby ugodowej sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 40 zł (jest ono zatem również 

postępowaniem tanim). Sądem właściwym do złożenia wniosku jest zawsze sąd rejonowy ogólnie 

właściwy dla przeciwnika - co do zasady, w przypadku osób fizycznych będzie to sąd rejonowy właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania przeciwnika; w przypadku natomiast osoby prawnej i innego 

podmiotu niebędącego osobą fizyczną - sąd właściwy ze względu na siedzibę przeciwnika). Postępowanie 

przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Dowody przeprowadza się wyjątkowo i tylko w celu 

wyjaśnienia, czy nie zachodzą przeszkody do uznania ugody za dopuszczalną. W przypadku zawarcia 

ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu, którą to ugodę strony następnie podpisują. Niemożność 

zawarcia ugody sąd stwierdza w protokole.  

 

Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia. Po przerwaniu przedawnienia biegnie ono 

od nowa. Co również istotne, ugoda zawarta w postępowaniu pojednawczym (w przeciwieństwie do ugody 

pozasądowej) ma tę dodatkową cechę, iż stanowi tytuł egzekucyjny, który po opatrzeniu przez sąd w 

klauzulę wykonalności jest tytułem wykonawczym, uprawniającym do dochodzenia praw na drodze 

postępowania egzekucyjnego. 
 

 

 

 

Dotychczas zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługiwała każdej rodzinie. Od 1 stycznia 2013 r. 

zostanie przyjęte kryterium dochodowe. Jest to rezultat uchwalonej przez Sejm 12 października 2012 r. 

ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2012 r., Nr 0, poz. 1255). W nowym stanie 

prawnym, chcąc otrzymać świadczenie, rodzice lub opiekunowie faktyczni będą musieli wykazać, iż 

dochód w ich rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł.  

 

 

W myśl nowego prawa (ustawa z dnia 23 listopada 2012 r., Dz.U. 2012 r., Nr 0, poz. 1529) Poczta Polska 

nie będzie miała już monopolu na listy o wadze do 50 gramów. Tym samym kończy się „zabawa” z 

blaszkami fikcyjnie obciążającymi listy przez innych operatorów niż Poczta Polska. Jednocześnie nowe 

prawo pocztowe przewiduje do 10.000 zł kary za brak skrzynki pocztowej, jak również za brak należytego 

dostępu dla niej.   

 

 
www.kancelariakarp.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 

LAWLETTER 
Nr 1, styczeń 2013 

Lawletter przeznaczony jest dla partnerów biznesowych, pracowników i klientów firmy, do której został skierowany. Niedozwolona jest dalsza 

dystrybucja lub powielanie jakiejkolwiek części jego treści. Lawletter ma charakter wyłącznie informacyjny, a jego celem jest podkreślenie 

najważniejszych zagadnień zmieniającego się prawa. Lawletter nie stanowi porady prawnej i nie może być w ten sposób traktowany. Jeżeli jesteście 

Państwo zainteresowani pogłębioną analizą lub wyjaśnieniem szczegółów zawartych w Lawletterze, prosimy o kontakt na adres Kancelarii. 

ZALETY POSTĘPOWANIA POJEDNAWCZEGO (UGODA SĄDOWA)  

 

ZMIANY W BECIKOWYM OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU 

 

OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU NOWE PRAWO POCZTOWE 

 


