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OPINIA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ W SPRAWIE PROJEKTU 

ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O WSPIERANIU POLUBOWNYCH METOD 

ROZWIĄZYWANIA SPORÓW 
 

 

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, Centrum Mediacyjnego przy NRA oraz 

Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej dziękujemy za włączenie Adwokatury w proces 

konsultacji i oceny rekomendacji dotyczącej Projektu założeń projekt ustawy „o wspieraniu 

polubownych metod rozwiązywania sporów” . 
 

W ocenie organów Adwokatury przedstawiony projekt zasługuje na poparcie bowiem 

przewiduje, w odniesieniu do mediacji jak i arbitrażu zmiany systemowe w zakresie 

powszechnego wykorzystania tych form ADR ze szczególnym uwzględnieniem 

popularyzacji  mediacji  w sądach powszechnych. 
Zaproponowane obszary regulacji mediacji: zmiany procedur sądowych (procesowe), zmiany  

i zachęty ekonomiczne oraz  nowe uregulowanie kwestii administracyjnych  w ocenie 

organów samorządu adwokatów gwarantują zwiększenie popularności i dostępności tej 

metody rozwiązania sporów. 
  

Przedstawione zamiany właściwie kładą nacisk na  rozwój mediacji  w postępowaniu 

przedsądowym oraz faktycznie zmniejszają obciążenia podatkowe stron zawierających ugodę 

mediacyjną. 
Analiza prezentowanych rozwiązań prowadzi także do wniosku, że ustawodawca dostrzega 

korzyści płynące z uczestnictwa profesjonalnych pełnomocników w procesie mediacji  oraz 

przewiduje możliwość  zasądzenia wyższych kosztów zastępstwa uwzględniających 

zaangażowanie pełnomocnika w czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu. 
Kompleksowy charakter proponowanej regulacji  ma zwiększyć  atrakcyjność  mediacji już 

na etapie przedsądowym i  w ten sposób może znacznie przyczynić się do przyspieszenia 

rozwiązania wielu spraw bez konieczności  korzystania  z ochrony sądowej. 
Niewątpliwie ograniczenie ilość spraw  rozpoznawanych przez sądy w perspektywie 

doprowadzić może do przyspieszenie postępowań spornych i przeciwdziałać będzie 

przewlekłości  postępowań sądowych. 
Zmiany dotyczące warunków formalnych pozwu i innych pism wszczynających postępowanie 

oraz propozycje dotyczące przerwania biegu przedawnienia należy ocenić pozytywnie i 

korzystnie z punktu widzenia tak stron, jak i pełnomocników oraz mediatorów. 
    

Podsumowując, proponowane rozwiązania prawne w zakresie mediacji należy ocenić 

pozytywnie. Odpowiadają one najbardziej eksponowanym  problemom aktualnie 

obowiązującej regulacji postępowania mediacyjnego w prawie polskim,  dążą do 

harmonizacji regulacji z prawem europejskim, w szczególności zaś odpowiadają 

oczekiwaniom zmian postulowanym od wielu lat przez środowisko mediacyjne.  Zakres 

regulacji ma charakter kompleksowy, lecz nie stoi w sprzeczności z postulatem stałości 

(stabilności) prawa.  Pozytywnie ocenić zatem zależy zarówno szeroki  zakres proponowanej 

nowelizacji, jak i wybór zagadnień wymagających zmiany. 
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Naczelna Rada Adwokacka z aprobatą przyjmuje również proponowane w projekcie 

rozwiązania w zakresie sądownictwa polubownego,  polegające zasadniczo na zrównaniu 

postępowania arbitrażowego z postępowaniem przed sądami powszechnymi, jeżeli chodzi o 

wpływ ogłoszenia upadłości na trwające postępowania, co należy ocenić korzystnie. 

Korzystnie ocenić również należy propozycję regulacji pozwalającej syndykowi dokonać 

odstąpienia od zapisu na sąd polubowny, o ile postępowanie arbitrażowe nie zostało jeszcze 

wszczęte.  
Skrócenie postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego stanowi 

drugą ze zmian wymaganych przez obecnie obowiązujący stan prawny. Proponowane 

rozwiązanie zakłada wyeliminowanie dwuinstancyjności postępowania przed sądami 

powszechnymi i powierzenie rozstrzygania tego typu spraw w pierwszej instancji sądom 

apelacyjnym. Model ten wzorowany jest zatem na sprawdzonym modelu francuskim. Od 

rozstrzygnięcia tego sądu nie będzie przysługiwać apelacja, natomiast może służyć skarga 

kasacyjna do Sądu Najwyższego. Proponowane zmiany zakładają również skrócenie okresu 

do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego z trzech miesięcy do dwóch 

miesięcy. Propozycję tę należy ocenić korzystnie, albowiem obowiązujący aktualnie termin 3-

miesięczny nie miał racjonalnego uzasadnienia.  

Zastrzeżenie budzi jedynie propozycja wyeliminowania zażalenia od postanowienia w 

przedmiocie stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce, a to 

z tego powodu, że postępowanie o stwierdzenie wykonalności jest postępowaniem 

prowadzonym ex parte. Strona, przeciwko której wniosek o stwierdzenie wykonalności 

wyroku sądu polubownego został złożony, nie ma możliwości wypowiedzenia się na tym 

etapie i przedstawienia argumentacji wskazującej na podstawy do odmowy stwierdzenia 

wykonalności.(*) 
    Naczelna Rada Adwokacka korzystnie ocenia także propozycję korekty kodeksu 

postępowania cywilnego odnoszące się do bezstronności i niezależności arbitra, jako jego 

podstawowych atrybutów, bez których nie jest w stanie należycie pełnić swoich obowiązków. 

Zaproponowana regulacja uzupełnia istniejącą w Kodeksie Postępowania Cywilnego lukę 

polegającą na braku wymogu notyfikowania przez arbitra stronom okoliczności, które 

wyłączają lub ograniczają jego bezstronność lub niezależność.  
 

Ze względu na bardzo obszerny charakter rekomendacji, co do której nie zgłaszamy 

uwag, z wyjątkiem wskazanego powyżej zastrzeżenia odnośnie wyeliminowania zażalenia na 

postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego 

wydanego w Polsce, nie ma konieczności analizy rozwiązań uznanych za prawidłowe i 

rekomendowane do dalszego procesu legislacyjnego. 

 

Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka przyłącza się do stanowiska Krajowej Rady 

Radców Prawnych w zakresie dotyczącym przymusu adwokacko-radcowskiego w sprawach 

przed Sądem Okręgowym oraz Sądem Apelacyjnym zgodnie z propozycją opracowaną w 

ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 

października 2014r.  

 

 

 


