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Edukacja prawna 2022 

20 października 2022 roku to Międzynarodowy Dzień Mediacji a okres od 17 

października 2022 r. do 21 października 2022 r. to Tydzień Mediacji. 

 

 

Konferencje z cyklu „Arbitraż i Mediacja” 

Na mapie wydarzeń dotyczących polubownego rozwiązywania sporów ważne 

miejsce zajmuje od wielu lat Międzynarodowa Konferencja w Nowym Tomyślu 

poświęcona arbitrażowi i mediacji. W tym roku odbyła się 23 września pod 

tytułem "Arbitraż i Mediacja w Teorii i Praktyce-2022". Spotkania organizowane 

przez Sąd Arbitrażowy w Nowym Tomyślu zawsze są wartościowymi 

merytorycznie wydarzeniami, z udziałem prelegentów z całego świata. 

Duża w tym zasługa prezesa sądu, arbitra i mediatora Włodzimierza Brycha, który 

niestrudzenie od wielu lat promuje polubowne metody rozwiązywania sporów i 

współpracę międzynarodową w tym zakresie. 

Podczas wrześniowej konferencji wiele uwagi poświęcono arbitrażowi i mediacji 

w czasie wojny, a także kwestiom kierowania przez sędziów spraw do mediacji 

oraz zaufaniu do profesjonalnego mediatora. Nie zabrakło także wykładów 

specjalistycznych poświęconych, między innymi, mediacji w sprawach 

upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz projektom zmian legislacyjnych w 

zakresie współpracy organów postępowań sądowych z mediatorami. 

Istotne było wystąpienie dotyczące działań Polskiej Sekcji Europejskiego 

Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME, której celem jest 

promowanie mediacji wśród osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, w 

szczególności wśród sędziów. Polska Sekcja GEMME prowadzi także działalność 

edukacyjną promującą mediację wśród dzieci i młodzieży. 

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2022 
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Zmiany w mediacji w 2022 r. 

30 czerwca 2022 r. weszły w życie zmiany, które w sposób zasadniczy zmieniają 

kwestię wpływu mediacji i próby ugodowej na bieg przedawnienia roszczenia. 

W dniu 30 czerwca 2022 roku wchodzą w życie istotne dla wszystkich zmiany 

dotyczące wpływu mediacji oraz zawezwania do próby ugodowej na bieg 

terminu przedawnienia. Dotychczas zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 k.c. bieg terminu 

przedawnienia ulegał przerwaniu wskutek wszczęcia mediacji pozasądowej. Z 

kolei zawezwanie do próby ugodowej również powodowało przerwanie biegu 

przedawnienia (aczkolwiek bywało to kontestowane w orzecznictwie i 

piśmiennictwie). Zmiany, jakie wchodzą w życie od 30 czerwca 2022 roku w 

sposób zasadniczy zmieniają kwestię wpływu mediacji i próby ugodowej na bieg 

przedawnienia roszczenia. Zmiany mają znaczenie dla dochodzenia roszczeń w 

postępowaniu cywilnym. Niedostrzeżenie wprowadzonej zmiany może mieć 

bowiem ważkie konsekwencje, zwłaszcza w przypadku – dość przecież częstym – 

kiedy wniosek o mediację lub zawezwanie do próby ugodowej są składane tuż 

przed upływem biegu przedawnienia. Po zakończeniu postępowania 

mediacyjnego lub ugodowego nie będzie już czasu na przygotowanie i złożenie 

pozwu, bowiem bieg terminu przedawnienia nie zacznie biec od nowa. Po 

zmianach nie uzyskamy już kolejnych lat na to, by wystąpić do sądu z pozwem 

lecz – przewidując, że mediacja lub próba ugodowa nie przyniosą skutku – pozew 

taki będzie musiał być przygotowywany równolegle, by uniknąć przedawnienia 

roszczenia i skutecznego w procesie zarzutu przedawnienia podniesionego przez 

pozwanego. Decydując się mediację pozasądową lub skierowanie wniosku o 

zawezwanie do próby ugodowej – po 30 czerwca 2022 roku – należy brać pod 

uwagę wchodzące w życie zmiany, by uniknąć problemów  w postaci skutecznie 

podniesionego zarzutu przedawnienia w późniejszym procesie, o ile mediacja lub 

próba ugodowa nie przyniesie oczekiwanego zakończenia. 

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/rozwody/mediacja/5475404,Mediacja-zawezwanie-do-proby-ugodowej-zmiany-

2022.html 
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Zmiany w mediacji w 2022 r. 

Ministerstwo Sprawiedliwości w mediacji zdaje się dostrzegać sposób na 

rozwiązanie sądowych bolączek, w tym przewlekłości postępowań. Problem w 

tym, że mimo wzrostu popularności, wciąż nie jest to narzędzie często 

stosowane. Kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma i 

stosowanie mediacji, i arbitrażu ułatwić. Zakłada m.in. uregulowanie kwestii 

niewypłaconych mediatorowi należności, a możliwość objęcia ugodą różnych 

postępowań i roszczeń nieobjętych pozwami.  

 

Chodzi o obszerną nowelizację kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, 

która trafiła już do Sejmu. To ten sam projekt, który ma poprawić nowelizację 

procedury cywilnej z 2019 r., m.in. poprzez doprecyzowanie stosowania zażaleń 

poziomych, ale i nie tylko. Ma też doprecyzować i w części uprościć przepisy 

dotyczące posiedzenia przygotowawczego. Obecnie przepisy są na tyle trudne 

do interpretacji, że samo narzędzie jest praktycznie "martwe".  

 

Ministerstwo chce więc wprowadzić zmiany, m.in. w zakresie uczestnictwa na 

takim posiedzeniu i określić, co powinien zawierać plan rozpraw. 

Zaproponowano też zmianę wartości przedmiotu sporu z 75 tys. zł na 150 tys. zł, 

co jak mówią prawnicy pogrąży w sprawach sądy rejonowe.  
 

 

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-a-nowelizacja-procedury-cywilnej,517623.html 
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Jak skorzystać z Mediacji ? 

Jak sprawa trafia do mediacji? 

• Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo 

po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu. 

• W przypadku mediacji prowadzonej przed wszczęciem postępowania 

sądowego strona, po zawarciu ugody, wystąpi do sądu z wnioskiem o 

zatwierdzenie ugody. Mediator składa wówczas protokół w sądzie, który 

byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub 

wyłącznej  (art. 183 12 – 183 13kpc). 

• W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron. 

• Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na 

każdym etapie postępowania sądowego. 

• Sąd dostrzegając potrzebę przeprowadzenia mediacji nakłania strony do 

przestąpienia do mediacji. 

Kto decyduje o wyborze mediatora? 

• Mediatora wspólnie wybierają strony albo mediatora wyznacza sąd. 

• Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony 

do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i 

umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego 

rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów (art. 

1839 § 1 kpc).  

Źródło: https://piotrkow-tryb.so.gov.pl/mediacja-w-postepowaniu-cywilnym-i-gospodarczym,m,mg,213,214 
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Jak długo może trwać mediacja? 

• Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie 

postanowienia sądu  

nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące, jednak na zgodny wniosek 

stron może być przedłużone, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu 

załatwieniu sprawy. 

Jak przebiega mediacja? 

• Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator (często telefonicznie) 

kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania. 

• Mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz 

pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. 

• Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także 

odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron. 

• Strony w każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w mediacji. 

• Mediacja jest poufna. Jej przebieg i stanowiska stron nie może być 

przedmiotem dowodzenia w dalszej części postępowania sądowego. 

• Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. 

Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron. 

• Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się 

w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z 

obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. 

Źródło: https://piotrkow-tryb.so.gov.pl/mediacja-w-postepowaniu-cywilnym-i-gospodarczym,m,mg,213,214 
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W jaki sposób może zakończyć się mediacja? 

• Bezskuteczna mediacja powoduje konieczność przeprowadzenia 

postępowania sądowego na zasadach ogólnych. 

• Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, 

którą podpisują strony. 

• Mediator doręcza stronom odpis protokołu. Mediator przekazuje sądowi 

protokół oraz ugodę, o ile została zawarta. 

• Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed 

sądem i kończy postępowanie. 

• Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest 

niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. 

• Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc 

prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, 

którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem 

wykonawczym (art. 18315 kpc). Wszczęcie postępowania mediacyjnego 

przerywa bieg przedawnienia roszczeń (art. 123 § 1 pkt 1 kc) i 

przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie 

zakończone (art. 124 § 2 kc). 

• Jeśli ugoda której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, 

można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. W przypadku 

braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu 

sądowym. 

Źródło: https://piotrkow-tryb.so.gov.pl/mediacja-w-postepowaniu-cywilnym-i-gospodarczym,m,mg,213,214 
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Zachęcamy do korzystania z mediacji w ramach funkcjonujących punktów 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego 

prowadzonych przez Fundację PRAWNIKON. 

Szczegóły na stronie: https://www.prawnikon.eu/index.php/nasze-punkty/ 

 

 

 

Szczegółowe informacje o nieodpłatnej mediacji znajdują się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/czym-jest-niedoplatna-

mediacja 
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