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Czy jest zasadne wprowadzenie mediacji 
obligatoryjnej?
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Wykres. opracowany na podstawie 

dokumentu „Syntetyczny opis 

wyników konsultacji na temat 

mediacji w sprawach 

gospodarczych”, 2014 rok; 

dostępny na: 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/1

5183/mediacje%20syntetyczny%20

opis%20wynik%C3%B3w.pdf, 15 

maja 2015 r.



Model I – 42% głosów przedsiębiorców

• Obowiązkowe spotkanie informacyjne z mediatorem dla 

niektórych rodzajów spraw.

• Po wniesieniu pozwu SR kieruje strony sporu na 

obowiązkowe spotkanie z mediatorem – które może się 

przekształcić w postępowanie mediacyjnej. 

• Cała procedura mediacji wraz ze spotkaniem informacyjnym 

– maks. 3 miesiące. 



Projekt ustawy

• Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych 
metod rozwiązywania sporów – przyjęty 12.05.2015 r. przez Radę 
Ministrów

• Do Sejmu ma (wg założeń) trafić do końca maja 2015 r.

Projekt powiązany: ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich



Założenia projektu

• wprowadzenie obowiązku poinformowania w pozwie, czy strony 

podjęły próbę mediacji lub innej metody rozwiązania sporu,

• dokonywanie na każdym etapie procesu przez sędziego oceny czy 

sprawa może zostać zakończona polubownie i nakłanianie stron do 

mediacji,

• zachowanie pozytywnych skutków przerwania biegu przedawnienia w 

przypadku, gdy do mediacji nie dojdzie z przyczyn niezależnych od 

wierzyciela.



Przykładowe zachęty ekonomiczne

• zaliczenie kosztów mediacji, prowadzonej na skutek skierowania 

przez sąd, do kosztów sądowych, 

• zwolnienie od opłaty sądowej wniosków o zatwierdzenie ugody 

zawartej przed mediatorem w wyniku mediacji pozasądowej,

• dokonywanie zwrotu całości opłaty sądowej, jeżeli do zawarcia 

ugody dojdzie na wstępnym etapie postępowania,

• zachęty podatkowe.



Mediacja dobrowolna

• Według założeń utrzymana zostaje zasada z art. 1831 § 1 

K.p.c.:

Mediacja jest dobrowolna.

Ale czy na pewno?



Art. 103 § 2 K.p.c. (zasada zawinienia)
• W obecnym brzmieniu: 

§ 2. Przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od 
wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub 
opóźnionego powołania dowodów, a także nieusprawiedliwionej odmowy 

poddania się mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.

• W proponowanym brzmieniu:

§ 2. Przepis § l dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od 
wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub 
opóźnionego powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej odmowy 

poddania się mediacji.



Art. 187 K.p.c.

• Zmiana wymogów formalnych pozwu;

• Dodanie do § 1 kolejnego, 3. punktu o treści:

3) informację , czy strony podjęły próbę mediacji lub innego 

pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy 

takich prób nie podjęto wyjaśnienie przyczyn ich braku.
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