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W nawiązaniu do pisma z dnia  23 stycznia 2014r. w sprawie implementacji w polskim porządku 

prawnym Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 

alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 

2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich), 

przedstawiam stanowisko przygotowane przez adw. Katarzynę Przyłuska-Ciszewską Prezes Centrum 

Mediacyjnego oraz adw. dr Wojciecha Sadowskiego Prezesa Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej 

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich nie rozstrzyga, jakiego rodzaju postępowania i 

formy rozwiązywania sporów konsumenckich mieszczą się w zakresie pojęcia ADR. Bez wątpienia w 

zakres tego pojęcia wchodzi mediacja. Odnośnie do postępowań arbitrażowych, brzmienie dyrektywy 

nie jest jednoznaczne. O ile pkt 29 preambuły dyrektywy sugeruje, że postępowania arbitrażowe nie 

mieszczą się w pojęciu ADR w rozumieniu dyrektywy, o tyle szeroka definicja ADR w art. 1 dyrektywy 

wydaje się obejmować jej zakresem również postępowania przed sądem polubownym. Również ww. 

pismo Prezesa UOKiK posługuje się pojęciem stałego arbitra oddelegowanego do rozstrzygania 

sporów. Pismo to również wielokrotnie posługuje się pojęciem jurysdykcji, zakładającej sferę 

kompetencji sądowych lub quasi-sądowych do rozwiązywania sporów w sposób ostateczny i wiążący 

dla stron. Tego rodzaju cechy ze wszystkich pozasądowych form rozwiązywania sporów posiada 

jedynie sądownictwo polubowne (arbitraż). 

W tym kontekście należy podkreślić, że w ramach struktur Adwokatury już w chwili obecnej istnieją 

ośrodki pozasądowego rozwiązywania sporów, które mogą działać w sprawach konsumenckich. Są to 

w szczególności Centrum Mediacyjne oraz Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej przy Naczelnej Radzie 



Adwokackiej. Obie te instytucje wychodzą naprzeciw inicjatywie Pani Prezes UOKiK w sprawie 

implementacji dyrektywy w sprawie ADR w sporach konsumenckich, z uwzględnieniem szans i 

ograniczeń wynikających ze szczególnych uwarunkowań i odrębności mediacji oraz arbitrażu. W 

związku z powyższym odpowiedzi tych instytucji na pytania Pani Prezes UOKiK przedstawiają się 

następująco: 

1. Istniejące w ramach Adwokatury struktury pozasądowego rozstrzygania sporów (Centrum 

Mediacji oraz Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej) mogą 

pełnić rolę w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy członkami Adwokatury a ich klientami 

posiadającymi status konsumentów.  

 

Istnieje możliwość rozważenia wprowadzenia obowiązku kierowania w tego rodzaju sporach 

spraw do mediacji.  

 

Natomiast, w odniesieniu do sądownictwa polubownego, jurysdykcja Sądu Polubownego 

Adwokatury Polskiej w sporach konsumenckich musi mieć charakter dobrowolny. Wynika to 

przede wszystkim z faktu, że w świetle obowiązującego aktualnie prawa zapis na sąd 

polubowny nienegocjowany indywidualnie przez konsumenta jest bezskuteczny, a w świetle 

prawa Unii Europejskiej stanowi klauzulę abuzywną (zob. Art. 3853 pkt 23) k.c.). 

Ponadto, ze względu na koszty związane z obsługą postępowania arbitrażowego i 

wynagrodzeniem arbitrów, koszty prowadzenia tego postępowania w sprawach bagatelnych 

będą przewyższać wartość przedmiotu sporu. Będzie to stanowić efektywną przeszkodę w 

dostępie konsumentów do sądu, w szczególności w sprawach, w których wartość przedmiotu 

sporu jest niewielka. Taki stan rzeczy byłby oczywiście sprzeczny z celem, który derektywa w 

sprawach ADR w sporach konsumenckich zamierza osiągnąć. 

2. Nie ma przeszkód do tego, aby podmioty ADR działające w ramach Adwokatury rozwiązywały 

spory pomiędzy przedsiębiorcami niebędącymi członkami Adwokatury, a konsumentami. 

Podmioty te byłyby właściwe do rozstrzygania takich sporów na zasadzie dobrowolnej zgody 

stron sporu. 

 

3. Istniejące obecnie w Polsce podmioty ADR, w zakresie zarówno mediacji, jak i arbitrażu, nie 

tylko te działające w ramach Adwokatury, mogą rozstrzygać spory również pomiędzy 

członkami Adwokatury a konsumentami. Nie wydaje się konieczne tworzenie dodatkowych 

podmiotów ADR przez administrację publiczną.  

 

Natomiast, problemem istniejących w Polsce podmiotów ADR jest z reguły brak 

odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego i logistycznego. Dlatego też wsparcie publiczne 

dla promowania idei polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich mogłoby polegać 

w szczególności na budowie w Polsce (w Warszawie, a docelowo być może również w innych 

miastach), nowoczesnego centrum pozasądowego rozwiązywania sporów, na wzór ośrodków 

tworzonych w takich państwach członkowskich Unii Europejskiej jak Wielka Brytania lub 

Francja. Ośrodek (ośrodki) takie mogłyby zapewnić sale spotkań dla procesu mediacji oraz 

sale rozpraw dla potrzeb postępowań arbitrażowych, jak również inne usługi związane z 

zarządzaniem administracyjnym postępowaniami ADR. Koszty działania takich ośrodków 



byłyby finansowane częściowo ze środków publicznych, częściowo zaś z wpływów z opłat 

rejestracyjnych/administracyjnych, których wysokość byłaby określona na poziomie 

gwarantującym łatwy dostęp do metod ADR. Istnienie takich ośrodków pozwoliłoby 

usprawnić, a także obniżyć koszty prowadzenia, postępowań ADR. 

 

4. Tworzenie prywatnych podmiotów ADR, w których spory rozstrzygaliby np. pracownicy 

takiego podmiotu jest rozwiązaniem możliwym do przeprowadzenia w zakresie mediacji. W 

odniesieniu do postępowań arbitrażowych rozwiązanie takie nie wydaje się możliwe, ze 

względu na stawiane arbitrom wymagania dotyczące bezstronności i niezależności, a także 

specyfikę stosunku prawnego określającego relacje pomiędzy arbitrem a stronami w toku 

postępowania polubownego. Tego rodzaju prywatne sądy arbitrażowe występują zresztą w 

niektórych innych państwach członkowskich, prowadząc do rozpowszechnionych wątpliwości 

co do jakości działania i bezstronności tych instytucji. 

 

5. Możliwy jest dobrowolny udział członków Adwokatury jako arbitrów lub mediatorów 

wpisanych na listę istniejącego lub przyszłego podmiotu ADR, oznaczający dorozumianą 

zgodę na pełnienie funkcji arbitra lub mediatora w przypadku sporu, z zastrzeżeniem zgody 

stron, bezstronności i niezależności, a także dostępności. Nie są możliwe formy wiążącego, 

władczego oddelegowania członków Adwokatury do takich zadań. 

 

6. Występujące obecnie w Polsce przeszkody w efektywnym działaniu metod ADR należy 

definiować odrębnie dla mediacji i odrębnie dla sądownictwa polubownego. W zakresie 

mediacji, podstawową przeszkodą jest niedostateczna promocja tej metody ADR oraz 

niedostateczna edukacja prawnicza w tym zakresie. W odniesieniu do postępowań 

arbitrażowych w sporach konsumenckich, podstawową przeszkodą jest koszt prowadzenia 

takich postępowań. Są to bowiem postępowania czaso i pracochłonne. Dostosowanie 

postępowań arbitrażowych w sprawach konsumenckich do wymogów określonych w 

dyrektywie w sprawie ADR w sporach konsumenckich dodatkowo wpłynęłoby na nakład 

pracy arbitrów, a w konsekwencji na koszt tych postępowań. 

Odnosząc się do pozostałych zapytań, dotyczących m.in. systemu zachęt dla przedsiębiorców do 

stosowania ADR lub ‘czarnych list’ przedsiębiorców odmawiających zachowania się zgodnie z 

rozstrzygnięciem sporu osiągniętym  w wyniku zastosowania metody ADR, oceniamy je krytycznie. 

Tworzenie instytucji domniemanej zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich 

będzie zazwyczaj rodziło problemy związane ze skutecznością takiej zgody (np. ze względu na ogólne 

brzmienie zgody, nie precyzującej podmiotu ADR powołanego do rozwiązania sporu). Instytucja 

domniemanej zgody mogłaby również być wykorzystywana przez przedsiębiorców do podnoszenia 

zarzutów dopuszczalności drogi sądowej w postępowaniach przed sądem powszechnym, w 

przypadku niewyczerpania procedury ADR. 

Pomysł wprowadzenia logotypu nie wydaje się stanowić dla przedsiębiorców dostatecznej zachęty do 

stosowania metod ADR. 

Należy natomiast, w związku z planowaną implementacją dyrektywy, uwzględnić planowane zmiany 

ustawodawcze w zakresie uregulowania postępowania mediacyjnego, w szczególności w zakresie 

kosztów sądowych. Sankcje w zakresie kosztów sądowych w przypadku postępowań, w których nie 



wykorzystano mechanizmu ADR, mogą skutecznie skłonić przedsiębiorców do częstszego korzystania 

z metod ADR. 

Jako osobę kontaktową oraz przewidzianą do udziału w ewentualnej grupie roboczej wskazuję Panią 

adw. Katarzynę Przyłuską-Ciszewską, Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej.  

Dane kontaktowe do Pani adw. Katarzyny Przyłuskiej-Ciszewskiej: 

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 
Ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa 
e-mail:  centrum.mediacji@adwokatura.pl 
tel. 22 505-25-20 
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