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Instytucja mediacji
w kodeksie postêpowania cywilnego

Spór jest problemem, który nale¿y rozwi¹zaæ,
nie walk¹, któr¹ trzeba wygraæ.
Abraham Lincoln

Mediacja a ADR
Mediacja jest czêci¹ pewnego szerszego pojêcia zwanego ADR (alternative
dispute resolution  alternatywne metody rozstrzygania sporów). Co dok³adnie
oznacza ADR? Mo¿na by okreliæ t¹ zbiorcz¹ nazw¹ ró¿ne formy alternatywnych wobec postêpowania s¹dowego dróg do rozwi¹zania konfliktów miêdzy
stronami.
ADR pojawi³o siê w Stanach Zjednoczonych ok. 30 lat temu, ale jak wielu autorów podkrela, korzeni takich instytucji mo¿na szukaæ w czasach staro¿ytnych.
Rozkwit ADR to jednak ostatnie lata, w których metody te stosowane s¹ doæ powszechnie zarówno w samych Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Wed³ug
M. Bobrowicza w USA a¿ 95% spraw cywilnych jest rozstrzyganych poza s¹dem, a po³owa amerykañskich regulacji stanowych wymaga, by niektóre powództwa cywilne by³y rozstrzygane przy zastosowaniu ADR1. Coraz wiêksze zainteresowanie wspomniana instytucja budzi równie¿ w Unii Europejskiej, co zaowocowa³o regulacjami zarówno w poszczególnych krajach, jak i wydaniem Zielonej Ksiêgi2, która ma za zadanie upowszechniaæ tematykê ADR w ca³ym regionie. Zadaj¹c sobie pytanie, czemu zawdziêczamy narodziny i sukces ADR, nale¿y zwróciæ uwagê przede wszystkim na problemy, z jakimi boryka siê system
sprawiedliwoci na wiecie i w Polsce3. To w³anie przepe³nione s¹dy, d³ugie
okresy oczekiwania na zakoñczenie spraw i rosn¹ce koszty spowodowa³y, ¿e rozwi¹zania zaczêto szukaæ poza s¹dami. Siêgniêto do metod, które oferuj¹ prostsze
rozwi¹zania zarówno w sferze finansowej, jak i formalnej. ADR jest w³anie
1

M. Bobrowicz, Mediacja sposobem rozwi¹zywania sporów, Jurysta 2002, nr 9, s. 7.
Green Paper.www.europa.eu.int/como/justice_home/ejn/adr/adr_ec_en.htm
3 Podobnie L.Morawski, Proces s¹dowy a instytucje alternatywne, Pañstwo i Prawo 1993, nr 1,
s. 12; A. Mól, Pojêcie i znaczenie alternatywnych metod rozstrzygania sporów, Przegl¹d Prawa
Handlowego 2001, nr 11, s. 29 i nast.
2

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4, 2006
© for this edition by CNS

Studenckie.qxd

5/25/06 2:46 PM

222

|

Page 222

NATALIA WYSOKIÑSKA

zbiorcz¹ nazw¹ takich metod, które mog¹ konkurowaæ z s¹dowym wymiarem
sprawiedliwoci.
Najbardziej znanymi metodami ADR oprócz mediacji s¹: koncyliacja (przez
niektórych uwa¿ana za synonim mediacji), facyliacja, mini-trial, med.-arb, jury
trial, multi-door courthouse. Trudnoci nastrêcza zaliczanie arbitra¿u do ADR.
W Polsce opinie na ten temat s¹ podzielone4. W USA (mo¿na powiedzieæ ojczynie ADR) arbitra¿ jest zaliczany do pozas¹dowych metod rozstrzygania sporów,
natomiast wed³ug Zielonej Ksiêgi nie nale¿y on do tych metod.
Istot¹ ADR jest to, ¿e s¹ to metody oparte na ca³kowitej dobrowolnoci stron,
niewi¹¿¹cym charakterze rozstrzygniêcia  zastosowanie siê do niego zale¿y od
dobrej woli stron oraz wolnoci doboru metody i procedury. Celem ADR jest pojednanie stron, a przynajmniej znalezienie najlepszego rozwi¹zania konfliktu
miêdzy nimi w najprostszy, najtañszy i najbardziej skuteczny sposób.
Mediacja
Mediacja jest to niewi¹¿¹ca metoda rozwi¹zywania sporów, w której bierze
udzia³ neutralna osoba trzecia, maj¹ca za zadanie pomóc stronom zaanga¿owanym w spór w osi¹gniêciu wspólnie akceptowalnego rozwi¹zania5. Jest uznawana za najbardziej powszechn¹ i w³aciw¹ ADR. Cytowana definicja wskazuje na
pewne zasadnicze elementy mediacji, takie jak: po pierwsze udzia³ mediatora
(osoby ca³kowicie neutralnej), po drugie ograniczony wp³yw mediatora na ostateczn¹ decyzjê oraz ca³kowita dobrowolnoæ stron zarówno co do udzia³u w postêpowaniu, jak i podjêcia ostatecznej decyzji. Wed³ug E. Gmurzyñskiej te cechy
stanowi¹ podstawê mediacji6, sprawiaj¹, ¿e mediacja jest metod¹ atrakcyjn¹ i prost¹, a postêpowanie mediacyjne jest szybkim i tanim sposobem na rozwi¹zanie nawet z pozoru trudnych sporów. Kolejnym plusem mediacji s¹ jej koszty, które s¹
znacznie ni¿sze od s¹dowych. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na odformalizowanie mediacji, co upraszcza i u³atwia ca³e postêpowanie, równoczenie kontrastuje
ze znacznie bardziej sformalizowanym postêpowaniem s¹dowym. Jeli dodamy,
¿e strony konfliktu udaj¹ce siê do mediatora, dziêki porozumieniu, jakie tam osi¹gaj¹, mog¹ dalej ze sob¹ wspó³pracowaæ, co czêsto jest nieuniknione, uzyskamy
obraz instytucji, która powinna skutecznie konkurowaæ z s¹dowym wymiarem
sprawiedliwoci. Z mediacji powinni korzystaæ przedsiêbiorcy przed oddaniem
sporu do rozstrzygniêcia s¹du. Dziêki dyskrecji, jak¹ zapewnia mediacja, strony
4 M. Pazdan, O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, Rejent 2004, nr 2, s. 10
i nast.; R. Morek, ADR  Alternatywne metody rozwi¹zywania sporów w sprawach gospodarczych,
C.H Beck, Warszawa 2004, s. 2 i nast.
5 Blacks Law Dictionary, ed. B. Garner, West Group, Minnesota 2001.
6 E. Gmurzyñska, Mediacje  czy nowa metoda rozstrzygania sporów, Przegl¹d Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2004, nr 2, s. 1.
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nie musz¹ upubliczniaæ swojego konfliktu na sali s¹dowej. Mediacja, jak ju¿
wczeniej wspomnia³am, ma prowadziæ do znalezienia najlepszego rozwi¹zania,
jednoczenie umo¿liwiæ porozumienie równie¿ na p³aszczynie stosunków miêdzyludzkich.
Podsumowuj¹c, mediacja mo¿e byæ sposobem na przewlek³e, kosztowne, nierzadko przeprowadzane w atmosferze wrogoci postêpowanie s¹dowe.
W Polsce mediacja zostanie wprowadzona do ustawy Kodeks postêpowania
cywilnego na podstawie ustawy z dnia 28.07.2005 r. o zmianie ustawy  Kodeks
postêpowania cywilnego, która zosta³a og³oszona 9.09.2005 r., a wesz³a w ¿ycie
10.12.2005 r.7 Nowelizacja ta wprowadza do k.p.c. now¹ instytucjê mediacji oraz
szczególne rozwi¹zania dotycz¹ce mediacji w sprawach rodzinnych i opiekuñczych.
Mediacji dotycz¹: art. 10, art. 98, art. 103 § 2, art. 104 oraz dodane art. 1831
do art. 18315, art. 202, art. 259, art. 355 § 2, art. 394 § 1, a tak¿e przepisy dotycz¹ce mediacji w sprawach rodzinnych i opiekuñczych: art. 436, art. 445 § 2, art.
570, art. 777, art. 954, art. 999, art. 1060. Dodatkowo ustawa ta zmieni³a przepisy kodeksu cywilnego  art. 124 § 2 oraz art. 125 § 1 dotycz¹ca przedawnienia.
Mediacje przewiduj¹ i normuj¹: regulaminy Centrum Mediacji Gospodarczej
w Warszawie8 oraz S¹du Arbitra¿owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej9. Instytucji mediacji dotyczy Zielona Ksiêga Parlamentu Europejskiego oraz opracowywana na jej podstawie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych
SEC(2004)1314 z dnia 22.10.2004 r. We wspomnianej nowelizacji mediacja zosta³a przedstawiona jako [...] instytucja atrakcyjna dla stron stosunku cywilnoprawnego. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy podstaw¹ tej regulacji jest przekonanie, ¿e rozwi¹zania dotycz¹ce mediacji powinny byæ proste i nieskomplikowane.
[ ] Mediacja ma u³atwiæ dochodzenie roszczeñ w sprawach cywilnych, a jednoczenie skutecznie udzielaæ ochrony prawnej podmiotom, które wybra³y ten tryb
czêci sporów, w sposób najbardziej korzystny dla obu stron  w drodze ugody.
Mediacja w k.p.c.
Polskie rozwi¹zania dotycz¹ce mediacji przewiduj¹ bardzo szerokie pole jej
dzia³ania. Ju¿ w uzasadnieniu do ustawy10 czytamy, ¿e: W celu umo¿liwienia
stronom stosunku cywilnoprawnego jak najszerszego korzystania z mediacji
przyjêto, ¿e w drodze mediacji bêd¹ mog³y byæ rozstrzygane wszelkie sprawy cy7

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 r., Nr 172, poz. 1438).
8 Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie www.pssp.org.pl
9 S¹d Arbitra¿owy przy Krajowej Izbie Gospodarczej www.s¹d-arbitrazowy.pl
10 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku.
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wilne, które mog¹ byæ rozstrzygniête w drodze ugody zawartej przed s¹dem
(art. 10 k.p.c.).
Umowa mediacyjna. Mediacjê mo¿na nawi¹zaæ albo na podstawie umowy
zawartej miêdzy stronami, albo na podstawie postanowienia s¹du kieruj¹cego
strony do mediacji (art. 1831 § 2 k.p.c.). Umowa bêdzie mog³a byæ zawarta w dowolnej formie, co powinno zachêciæ strony do jej zawierania. W umowie okrela
siê osobê mediatora albo, jeli go strony nie wyznaczy³y, sposób jego wyboru
i przedmiot mediacji (1831 § 3). Umowa o mediacjê jest podstawowym sposobem nawi¹zania mediacji na wiecie. Tak¹ umowê mo¿na zawrzeæ w dowolnym
momencie po zaistnieniu konfliktu. Ponadto przewiduje siê, ¿e zawarcie umowy
o mediacjê bêdzie mog³o byæ dokonane przez czynnoci dorozumiane (per facta
concludenta), czyli przez faktyczne podjêcie mediacji.
Podstawowe zasady mediacji:
1. Mediacja jest z zasady postêpowaniem o charakterze dobrowolnym (art.
1831 § 1 k.p.c.). Zasada ta jest filarem mediacji. Podkrela ona, ¿e strony maj¹
mo¿liwoæ, a nie przymus korzystania z tej instytucji.
2. Dla zachowania w³aciwej postêpowaniu mediacyjnemu dyskrecji, co ma
równie¿ zachêcaæ strony do mediacji, postêpowanie mediacyjne nie jest jawne
(art. 1834 § 1 k.p.c.).
3. Wszczêcie postêpowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia (art.
123 § 1 k.c.).
4. Mediacjê prowadzi siê przed wszczêciem postêpowania, co podkrela pozas¹dowy charakter tej instytucji, ale równie¿ umo¿liwia siê stronom podjêcie
mediacji w toku sprawy za ich zgod¹ (art. 1831 § 4 k.p.c.).
5. Zawarcie umowy o mediacjê nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy przez s¹d. Je¿eli jednak pozwany podniesie zarzut zawarcia umowy o mediacjê, to s¹d bêdzie zmuszony do skierowania sprawy do postêpowania mediacyjnego (art. 2021 k.p.c.).
6. Samo wszczêcie procesu mediacji jest niezwykle proste, poniewa¿ wymaga tylko wrêczenia wniosku o wszczêcie mediacji mediatorowi (art. 1836 § 1
k.p.c.). W tym wniosku zawiera siê: oznaczenie stron, dok³adnie okrelone ¿¹danie, przytoczenie okolicznoci uzasadniaj¹cych to ¿¹danie, podpis strony oraz
wymienienie za³¹czników. Jeli strony podpisa³y umowê, to jej odpis do³¹cza siê
równie¿ do wniosku (art. 1837 k.p.c.). Do wniosku tego musi byæ do³¹czony dowód dorêczenia jego odpisu drugiej stronie.
7. Mimo dorêczenia wniosku mediacja nie zostaje wszczêta, je¿eli (art. 1836
§ 2 k.p.c.):
(a) sta³y mediator w terminie tygodnia od dnia dorêczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji odmówi³ przeprowadzenia mediacji,
(b) strony zawar³y umowê o mediacjê, w której wskazano jako mediatora osobê niebêd¹c¹ sta³ym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia dorêStudenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4, 2006
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czenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówi³a przeprowadzenia mediacji,
(c) strony zawar³y umowê o mediacjê bez wskazania mediatora i osoba, do
której strona zwróci³a siê o przeprowadzenie mediacji w terminie tygodnia od
dnia dorêczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyrazi³a zgody na
mediacjê, albo druga strona w terminie tygodnia nie wyrazi³a zgody na osobê
mediatora,
(d) strony nie zawar³y umowy o mediacjê, a druga strona nie wyrazi³a zgody
na mediacjê.
8. Mediator wyznaczy miejsce i termin posiedzenia mediacyjnego (art. 18311
k.p.c.). Wed³ug kodeksu powinien to zrobiæ niezw³ocznie. Mo¿e równie¿ od tej
czynnoci odst¹piæ, gdy strony zrezygnuj¹ z takiego posiedzenia. Strony w tym
przypadku uczestnicz¹ w mediacji, ale bez posiedzenia mediacyjnego.
9. Z przebiegu mediacji sporz¹dza siê protokó³, w którym oznacza siê miejsce
i czas przeprowadzenia mediacji, a tak¿e imiê, nazwisko (nazwê) i adresy stron,
imiê i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji (art. 18312
k.p.c.).
10. Protokó³ podpisuje mediator. Je¿eli strony zawar³y ugodê przed mediatorem, to ugodê zamieszcza siê w protokole albo za³¹cza siê do niego. Strony podpisuj¹ ugodê. Niemo¿noæ podpisania ugody mediator stwierdza w protokole,
a nastêpnie dorêcza go stronom (art. 18312 k.p.c.).
11. Mediator niezw³ocznie sk³ada protokó³ w s¹dzie, który by³by w³aciwy do
rozpoznania sprawy wed³ug w³aciwoci ogólnej lub wy³¹cznej, a jeli to s¹d
skierowa³ strony do mediacji, to w siedzibie tego s¹du (art. 18313 k.p.c.).
12. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie tej ugody na wniosek stron przez
s¹d. Aby to uczyniæ, s¹d przeprowadzi niezw³ocznie postêpowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Je¿eli ugoda podlega wykonaniu
w drodze egzekucji, to s¹d zatwierdza j¹ przez nadanie jej klauzuli wykonalnoci, a jeli nie, to s¹d zatwierdza ugodê postanowieniem na posiedzeniu nie jawnym (art. 18314 k.p.c.).
13. S¹d odmówi tych czynnoci, jeli ugoda jest sprzeczna z prawem, zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub zmierza do obejcia prawa albo jest niezrozumia³a lub zawiera sprzecznoci.
14. Aby zabezpieczyæ strony i zachêciæ je do mediacji, ugoda zawarta przed
mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez s¹d moc prawn¹ ugody zawartej przed
s¹dem (art. 18315 k.p.c.).
Mediacja na podstawie postanowienia s¹du. Mediacja mo¿e byæ równie¿
nawi¹zana na mocy postanowienia wydanego przez s¹d. Postanowienie to s¹d
mo¿e wydaæ na posiedzeniu niejawnym (art. 1838 § 3 k.p.c.). Ten sposób nawi¹zania mediacji jest w wielu krajach nawet obligatoryjny. Mediacjê mo¿na przeprowadziæ przed zamkniêciem pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozpraStudenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4, 2006
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wê s¹du. Jej przeprowadzenie w dalszej czêci postêpowania wymaga ju¿ zgodnego wniosku stron (art. 1838 § 1 k.p.c.). S¹d jest ograniczony faktem, ¿e mediacjê mo¿na przeprowadziæ tylko raz w trakcie procesu (art. 1838 § 2 k.p.c.). Termin mediacji wyznaczy s¹d, ale wed³ug ustawy nie powinna przekraczaæ ona
miesi¹ca. Strony maj¹ jednak mo¿liwoci dzia³ania, poniewa¿ mog¹ zgodnie
wnieæ o wyznaczenie d³u¿szego terminu. Mo¿e te¿ byæ tak, ¿e w trakcie postêpowania mediacyjnego oka¿e siê, ¿e termin wyznaczony przez s¹d nie wystarczy
i wtedy strony mog¹ wspólnie wnioskowaæ o jego przed³u¿enie (art. 18310
k.p.c.). Nastêpnie przewodnicz¹cy wyznaczy rozprawê (po up³ywie wskazanego
terminu) lub wczeniej, jeli choæ jedna ze stron odmówi mediacji (art. 18310 § 2
k.p.c.). Strony nie bêd¹ mog³y w postêpowaniu cywilnym powo³ywaæ siê na jakiekolwiek okolicznoci wynik³e i ujawnione w czasie mediacji, a w szczególnoci na propozycje ugodowe czy inne wzajemne ustêpstwa (art. 1834 § 3 k.p.c.).
Równie¿ sama strona mo¿e nie zgodziæ siê na mediacjê i do niej nie dopuciæ, jeli w ci¹gu tygodnia od dnia og³oszenia lub dorêczenia jej postanowienia nie wyrazi na ni¹ zgody (art. 1838 § 3 k.p.c.). Mediatora mog¹ wyznaczyæ same strony
lub  dla przyspieszenia procesu  s¹d. Na zgodny wniosek stron mediator zapozna siê z aktami sprawy (art. 1839 k.p.c.).
Mediator. Bêd¹c osob¹ trzeci¹, neutraln¹ wobec przeciwników procesowych
i ich sporu, mediator powinien z za³o¿enia wspieraæ przebieg negocjacji, ³agodziæ
powstaj¹ce napiêcia i pomagaæ w wypracowaniu koñcowego kompromisu. Nie
mo¿e natomiast narzuciæ stronom jakiegokolwiek w³asnego rozwi¹zania spornej
sytuacji11.
Warto jednak wspomnieæ, ¿e wokó³ osoby mediatora toczy siê spór dotycz¹cy
wymagañ, jakie s¹ mu stawiane. Jedni widzieliby chêtnie w tej roli tylko adwokatów, a inni ka¿d¹ osobê niezale¿nie od kwalifikacji lub ich braku. A. Krata pisze
o mediatorze, ¿e ¿adna wiedza, czy to psychologiczna, czy pedagogiczna, czy
prawnicza, nie uprawnia jeszcze cz³owieka do tego, aby móg³ byæ mediatorem.
Osoba, która podejmuje siê tego zawodu, powinna przede wszystkim sama sobie
postawiæ doæ wysokie wymagania. Chc¹c osi¹gn¹æ profesjonalizm, nale¿y pamiêtaæ nie tylko o niezbêdnej wiedzy, ale te¿ o d¹¿eniu do osi¹gniêcia wysokich
kwalifikacji moralnych12. Od mediatora jako cz³owieka godnego zaufania oczekuje siê, aby by³: uczciwy, zrównowa¿ony, zdyscyplinowany, odpowiedzialny,
s³owny, nienaganny, ¿yczliwy, spokojny, otwarty i tolerancyjny. Ustawa nie stawia ¿adnych konkretnych wymagañ. Mediatorem wed³ug ustawy bêdzie mog³a
byæ ka¿da osoba fizyczna. Wystarcz¹ zdolnoci do czynnoci prawnej i korzystania z pe³ni praw publicznych. Mediatorem nie mo¿e byæ sêdzia, ale nie dotyczy
11

A. Wach, Delimitacja mediacji i koncyliacji jako samodzielnych form ADR, Radca Prawny
2005, nr 2, s. 100.
12 A. Krata, Si³a mediacji czy si³a ludzi (3). Mediator godny zaufania, Edukacja Prawnicza
2004, nr 1, s. 41.
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ten zakaz sêdziów w stanie spoczynku (art. 1832 § 1 i 2 k.p.c.). Wed³ug ustawy:
Organizacje spo³eczne i zawodowe mog¹ prowadziæ listy sta³ych mediatorów
oraz tworzyæ orodki mediacyjne. Wpis na listê wymaga wyra¿onej na pimie
zgody mediatora. Informacje o listach sta³ych mediatorów oraz orodkach mediacyjnych przekazuje siê prezesowi s¹du okrêgowego (art. 1832 § 3 k.p.c.). Obowi¹zkiem mediatora jest pozostawanie bezstronnym oraz zakaz bycia wiadkiem
co do faktów, o których dowiedzia³ siê w trakcie prowadzenia mediacji, a tak¿e
nakaz zachowania tych faktów w tajemnicy, chyba ¿e zostanie zwolniony przez
strony. Sta³y mediator podlega pewnym dodatkowym ograniczeniom, poniewa¿
ma prawo odmowy prowadzenia mediacji tylko z wa¿nych powodów (o czym
niezw³ocznie powiadamia strony i s¹d, jeli to on kieruje je do mediacji).
Mediator mo¿e dostawaæ wynagrodzenie i zwrot wydatków lub prowadziæ postêpowanie za darmo. Strony s¹ tutaj zobowi¹zane do pokrycia wynagrodzenia
i wydatków mediatora. Te koszty nie stanowi¹ kosztów s¹dowych, a w sprawach
wszczêtych na mocy postanowienia s¹du koszty te okreli rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci wydane na mocy art. 981 par. 4 (art. 1835 k.p.c.).
Koszty mediacji. Okrelenie kosztów mediacji nale¿y do samych stron
w umowie zawartej z mediatorem. Wed³ug uzasadnienia: Jeli w postêpowaniu
mediacyjnym nie dosz³o do zawarcia ugody, jak równie¿ wtedy, jeli dosz³o do
jej zawarcia, ale nie zosta³a ona zatwierdzona przez s¹d, koszty mediacji wejd¹
w sk³ad kosztów procesu, je¿eli strony skieruj¹ sprawê na drogê s¹dow¹ w terminie trzech miesiêcy od dnia zakoñczenia mediacji lub uprawomocnienia siê
postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody. W sprawach, w których strony
do mediacji skierowa³ s¹d, jeli zawarto ugodê, to koszty znios¹ siê wzajemnie,
a jeli do ugody nie dojdzie, to koszty mediacji bêd¹ wchodziæ w sk³ad kosztów
procesu, co oznaczaæ bêdzie poddanie ich rozliczeniu miêdzy stronami wed³ug
zasad okrelonych w art. 98109 k.p.c. w zale¿noci od wyniku postêpowania.
Zawarcie ugody w toku sprawy stanowi du¿¹ oszczêdnoæ, poniewa¿ nast¹pi
zwrot na rzecz powoda a¿ ü wpisu.
Podsumowanie
Mediacja jako nowa instytucja wiele oferuje polskim przedsiêbiorcom oraz innym potencjalnym stronom konfliktu. Trudno oceniæ w tej chwili, jakie s¹ szanse na faktyczne stosowanie tej instytucji w Polsce. Jednak bior¹c pod uwagê zalety tej instytucji, mo¿na przypuszczaæ, ¿e jeli zostanie ona we w³aciwy sposób
zaprezentowana spo³eczeñstwu, to ma szansê staæ siê równie popularna jak na ca³ym wiecie.
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