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Uwagi do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych 

metod rozwiązywania sporów 

(druk nr 1025) 

1. Art. 1 pkt 5 lit. b, w zakresie art. 183
2
 § 3

1 
Kpc – proponuje się doprecyzowanie 

przepisu, tak aby jednoznacznie wskazywał, iż zastosowana w nim reguła interpretacyjna 

(jeżeli przepisy mówią o mediatorze rozumie się przez to także stałego mediatora) ma 

zastosowanie do przepisów następujących po przepisie, w którym jest umieszczona, 

natomiast nie ma zastosowania do przepisów wcześniejszych. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 5 w lit. b, § 3
1
 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3
1
. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego kodeksu jest mowa 

o mediatorze, należy przez to rozumieć także stałego mediatora, chyba że przepisy 

niniejszego kodeksu stanowią inaczej.”; 

 

2. Art. 1 pkt 10, w zakresie art. 183
8
 Kpc - proponuje się przeredagować przepis, w celu 

jednoznacznego wskazania kosztów, jakimi sąd może obciążyć stronę, która nie stawiła się na 

spotkanie informacyjne dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów albo na 

posiedzenie niejawne. Proponuje się też, jako przesłankę obciążenia kosztami wskazać 

niestawienie się w wyznaczonym miejscu bez usprawiedliwienia (a nie bez uzasadnienia) 

adekwatnie do rozwiązań zawartych w Kpc, np. w zakresie postępowania pojednawczego. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 10, w art. 183
8
 § 6 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 6. Jeżeli strona bez uzasadnienia nie stawi się na spotkanie informacyjne lub 

posiedzenie niejawne, sąd może obciążyć ją kosztami nakazanego stawiennictwa 

poniesionymi przez stronę przeciwną.”; 

 

3. Art. 2 pkt 2, w zakresie art. 22 ust. 7g – przepis ten jest zbędny, gdyż zobowiązuje do 

stosowania art. 22 ust. 4-6b z uwzględnieniem przepisów ust. 7c-f, zawierającymi 

rozwiązania szczególne. Uzyskanie efektu wynikającego z zastosowania normy wynikającej 

z ust. 7g możliwe jest w drodze prawidłowej wykładni przepisów. Wprowadzenie 

powyższego przepisu nie ułatwi lecz utrudni interpretację ustawy, gdyż pojawi się 

wątpliwość, w jaki sposób interpretować inne przepisy ustawy występujące w omawianej 

relacji, w stosunku do których nie zastosowano kwestionowanej techniki legislacyjnej. Na 

marginesie należy dodać, iż analogiczny przepis nie został zamieszczony w ustawie z dnia 

15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych, która zawiera rozwiązania 

„bliźniacze” w tej materii. 

Propozycja poprawki 

w art. 2 w pkt 2: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„w art. 22 po ust. 7b dodaje się ust. 7c–7f w brzmieniu:”, 

b) skreśla się ust. 7g; 

 

4. Art. 5 pkt 3, w zakresie dodawanego art. 157b § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych – przepis zobowiązuje do przedkładania przez osoby ubiegające się o wpis na 

listę stałych mediatorów, dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków 

określonych w art. 157a pkt 2–5. Ustawa nie wymaga natomiast potwierdzania przez 

zainteresowanego, że spełnia on warunki określone w art. 183
2
 § 1 i 2 Kodeksu postępowania 

cywilnego tj. że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw 

publicznych, oraz że nie jest czynnym sędzią. Proponuje się przyjęcie poprawki 

zobowiązującej do potwierdzenia spełniania również warunków z punktu 1 w art. 167a. 

Propozycja poprawki 

w art. 5 w pkt 3, w art. 157b w § 2 wyrazy „art. 157a pkt 2–5” zastępuje się wyrazami „art. 

157a pkt 1–5”; 



– 3 – 

 

5. Art. 7 pkt 6, w zakresie art. 79 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych – ustawa różnicuje wysokość uiszczonej opłaty podlegającej zwrotowi 

w zależności od tego, na jakim etapie postępowania zostanie zawarta ugoda sądowa. 

W sytuacji gdy ugoda została zawarta przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej 

instancji, sąd z urzędu zwraca całą opłatę. Zwrotowi podlega zarówno opłata wniesiona od 

pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji jak i od zarzutów od nakazu 

zapłaty. Ustawa przewiduje również zwrot ½ opłaty, jeżeli postępowanie w pierwszej 

instancji zakończono zawarciem ugody po rozpoczęciu rozprawy, przy czym przepis odnosi 

się wyłącznie do sytuacji, gdy postępowanie zostało wszczęte na skutek wniesienia zarzutów 

od nakazu zapłaty. W związku z tym, ½ uiszczonej opłaty powinna być także zawracana od 

pisma wszczynającego postępowanie w instancji, jeśli sprawa zakończyła się zawarciem 

ugody sądowej dopiero po rozpoczęciu rozprawy, w ustawie nie dokonano jednak 

odpowiedniej zmiany w tym zakresie (zmiana w zakresie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c). 

Propozycja poprawki 

w art. 7 w pkt 6 w lit. c: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„w pkt 3 lit. c i d otrzymują brzmienie:”, 

b) dodaje się lit c w brzmieniu: 

„c) pisma wszczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła 

się zawarciem ugody sądowej po rozpoczęciu rozprawy,”,”; 

albo 

w art. 7 w pkt 6 w lit. c: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„w pkt 3 lit. c i d otrzymują brzmienie:”, 

b) dodaje się lit c w brzmieniu: 

„c) pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od 

nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się 

zawarciem ugody sądowej po rozpoczęciu rozprawy,”, 

c) lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) pisma wszczynającego postępowanie w drugiej instancji, w której sprawa 

zakończyła się zawarciem ugody sądowej”,”; 
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Propozycje poprawek doprecyzowujących 

1) w art. 5 w pkt 3, w art. 157c w § 3 wyrazy „w przedmiocie wpisu lub o skreśleniu” 

zastępuje się wyrazami „w przedmiocie wpisu lub skreślenia”; 

2) w art. 5 w pkt 3, w art. 157d § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Prawomocna decyzja o wpisie na listę stałych mediatorów stanowi podstawę 

do wpisania mediatora na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie 

okręgowym, na wniosek mediatora złożony do prezesa tego sądu.”; 

3) w art. 5 w pkt 3, w art. 157e wyrazy „Biuletynie Informacji Publicznej sądu aktualne 

dane i informacje zamieszczone na liście” zastępuje się wyrazami „zamieszcza 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej sądu aktualną listę”. 

 

 

 

Renata Bronowska  

Główny legislator 


