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Akty prawne

BGB Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 
2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Mai 
2016 (BGBl. I S. 1190) geändert worden ist

dyrektywa 
2008/52/WE

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2008/52/WE z  dnia 21 maja 2008 r. w  spra-
wie niektórych aspektów mediacji w sprawach 
cywilnych i  handlowych (Dz. Urz. UE L 136 
z 24.05.2008, s. 3, z późn. zm.)

dyrektywa 
2013/11/UE

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie al-
ternatywnych metod rozstrzygania sporów kon-
sumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) 
nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrek-
tywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) 
(Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, s. 63)

k.c. ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 
z późn. zm.)

k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

k.k.w. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2  kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.)



16

Wykaz skrótów

k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

k.p.c. ustawa z  dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.)

k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks po-
stępowania karnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1749 z późn. zm.) 

o.p. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

p.p.s.a. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.)

p.u.s.p. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2062 z późn. zm.)

rozporządzenie (UE) 
nr 524/2013

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w spra-
wie internetowego systemu rozstrzygania sporów 
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia 
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 
(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach kon-
sumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, s. 1)

TFUE Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 202 
z 7.06.2016, s. 47)

u.k.s.c. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 623 z późn. zm.)

u.s.g. ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 
z późn. zm.)

ustawa 
(nowelizacyjna) z dnia 

10 września 2015 r.

ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych 
metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595)
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ustawa 
(nowelizacyjna) z dnia 

27 września 2013 r.

ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247 z późn. zm.)

VwVfg Verwaltungsverfahrensgesetz vom 25. Mai 
1976 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 20 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1679) geändert worden ist

Projekty i rekomendacje

projekt Komisji 
Kodyfikacyjnej

projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilne-
go z dnia 25 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, za-
łącznik nr 3 do rekomendacji Zespołu do spraw 
Systemowych Metod Rozwiązań w  zakresie 
Polubownych Metod Rozwiązywania Sporów 
Gospodarczych, Ułatwiających Wykonywanie 
Działalności Gospodarczej, http://konsultacje.
gov.pl/node/3537

rekomendacje rekomendacje Zespołu do spraw Systemowych 
Metod Rozwiązań w zakresie Polubownych Me-
tod Rozwiązywania Sporów Gospodarczych, 
Ułatwiających Wykonywanie Działalności Go-
spodarczej, http://konsultacje.gov.pl/node/3537

Periodyki, zbiory aktów prawnych i orzecznictwa

AUW Acta Universitatis Wratislaviensis 
Biul. PK Biuletyn Prawa Karnego
CBOSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administra-

cyjnych
CPR Civil Procedure Rules

Dz. Urz. Min. 
Sprawiedl.

Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości
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Dz. Urz. MG Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki
JORF Journal Officiel de la République Française

KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego
M. Praw. Monitor Prawniczy

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy
NJW Neue Juristische Wochenschrift

ONSA WSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj-
nego i wojewódzkich sądów administracyjnych

OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna 

i Wojskowa
OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbi-

trażowych
OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; 

zbiór urzędowy, Seria A
PiP Państwo i Prawo

PPC Polski Proces Cywilny
PPH Przegląd Prawa Handlowego
PPK Przegląd Prawa Karnego

PS Przegląd Sądowy
ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZNSA Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyj-

nego

Inne skróty

AAA American Arbitration Association 
ADR ang. Alternative Dispute Resolution

ARPA Advanced Research Projects Agency 
ATNA ang. alternatives to negotiated agreement 

B2B ang. business‑to‑business
B2C ang. business‑to‑consumer

BATNA ang. best alternative to negotiated agreement 
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CADR ang. consumer alternative dispute resolution 
CEDR Center for Effective Dispute Resolution

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency
EDR ang. effective dispute resolution 

EEJ-Net European Extra-Judicial Network
EJN European Judicial Network

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers

ICC International Chamber of Commerce
IP ang. Internet Protocol

ITU International Telecommunication Union 
MAS ang. Multi‑Agent Systems 

MLATNA ang. most likely alternative to negotiated agree‑
ment 

NSA Naczelny Sąd Administracyjny
NYNF New York No-Fault Insurance 

ODR ang. Online Dispute Resolution
RAL hiszp. resolución alternativa de litigios 
REL fr. règlement extrajudiciaire des litiges 
RLL fr. règlement en ligne des litiges / hiszp. resolución 

de litigios en línea
TCP/IP ang. Transmission Control Protocol/Internet Pro‑

tocol
TK Trybunał Konstytucyjny

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
UNCITRAL United Nations Commission on International 

Trade Law 
WATNA ang. worst alternative to negotiated agreement 

WIPO World Intellectual Property Organization
WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny

ZOPA ang. zone of possible agreement 
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Pięć lat temu, na początku roku 2011, grupa socjologów prawa oraz teore-
tyków prawa skupiona wokół nowo powstałego Centrum Alternatywnego 
Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego dyskutowała zagadnienia związane ze stanem i perspekty-
wami rozwoju mediacji w Polsce.

Sformułowano wówczas tezę, że mediacja oraz pozostałe metody alterna-
tywne odgrywają w Polsce istotnie podrzędniejszą rolę niż w innych pań-
stwach, zwłaszcza w USA czy w niektórych krajach Europy Zachodniej. 
Dyskusja ta ujawniła cały szereg zróżnicowanych opinii, niejednokrotnie 
o obiegowym charakterze, zarówno dotyczących przyczyn takiego stanu 
rzeczy, jak i dróg jego naprawy. Pozwoliła także na identyfikację licznych 
problemów badawczych różnorodnego pochodzenia oraz różnej natury. 
Zidentyfikowanie głównych zagadnień badawczych uzmysłowiło człon-
kom zespołu konieczność wzmocnienia jego interdyscyplinarności poprzez 
poszerzenie o przedstawicieli dogmatyk prawniczych tych gałęzi prawa, 
w których mediacja bądź inne alternatywne metody rozwiązywania sporów 
są uznawane za adekwatne w innych krajach. Chodziło zatem o gałęzie 
prawa procesowego, a mianowicie procedurę cywilną, karną oraz admini-
stracyjną, jak również postępowanie sądowoadministracyjne. Wzmocnie-
nie interdyscyplinarności zespołu badawczego sprawiło zarazem, że po-
szerzeniu uległ zakres planowanego projektu – możliwe stało się bowiem 
przeprowadzenie badań w trzech perspektywach: teoretyczno-opisowej, 
normatywnej oraz empirycznej. Rozbudowany został także zakres metod 
alternatywnych poddanych analizie, chociaż mediacja pozostała metodą 
pierwszoplanową. Projekt zespołu badawczego przybrał formalny kształt 
w postaci wniosku zarejestrowanego przez Narodowe Centrum Nauki 
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w Krakowie pod numerem N N110 130740. Umowę o realizację projektu 
badawczego własnego zatytułowanego „Mediacja i inne alternatywne meto-
dy rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – teoria i praktyka” 
(nr 1307/B/H03/2011/40) zawarto w dniu 13 czerwca 2011 r., a kierownikiem 
zespołu został prof. dr hab. Krzysztof Płeszka.

W  skład zespołu badawczego weszli: dr hab. Dobrosława Szumiło-
-Kulczycka, prof. UJ, dr Katarzyna Gajda -Roszczynialska, dr Radosław 
Flejszar, dr hab. Andrzej Grabowski, dr Kamil Klonowski, dr Karolina 
Mania oraz niżej podpisani redaktorzy tomu: dr hab. Janina Czapska, 
prof. UJ, prof. dr hab. Krzysztof Płeszka, dr Mateusz Pękala oraz dr Mi-
chał Araszkiewicz. W miarę postępu prac, a w szczególności badań em-
pirycznych, zespół uzupełniano poprzez kooptację specjalistów z zakresu 
socjologii prawa, osób posiadających doświadczenie w stosowaniu metod 
alternatywnych w poszczególnych dziedzinach prawa procesowego, a także 
przedstawicieli dogmatyki prawa. Byli to: dr Paweł Czarnecki, dr Tomasz 
Cyrol, dr Grzegorz Frączek, dr Joanna Stojer -Polańska, mgr Anna Bicz, 
mgr Janusz Gwiazdowski, mgr Mariola Hacia -Groticka, mgr Krzysztof Ka-
sparek, mgr Małgorzata Roszkowska, mgr Katarzyna Sawicka, mgr Monika 
Stachura, mgr Maksymilian Szeląg -Dylewski oraz mgr Daria Wójcik. Prze-
prowadzenie badań empirycznych było możliwe dzięki zaangażowaniu 
ośrodków mediacyjnych działających przy Uniwersytecie Warszawskim 
oraz Uniwersytecie Śląskim.

Zasadniczym zamierzeniem badawczym zespołu było przeprowadzenie 
wielopłaszczyznowych interdyscyplinarnych badań nad problematyką al-
ternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności dotyczących 
zastosowania tych metod, a przede wszystkim mediacji, w polskim systemie 
prawnym. Projekt podzielono na trzy podstawowe części: po pierwsze – 
część teoretyczną, obejmującą analityczne modelowanie stosowania metod 
ADR (ang. alternative dispute resolution) na tle ogólnej koncepcji rozwią-
zywania sporów, po drugie – normatywne ujęcie dogmatyczno prawne i po 
trzecie – część empiryczną. Badania w każdym obszarze poprzedzone zo-
stały analizą aktualnego stanu wiedzy. W trakcie realizacji projektu uczest-
nicy zespołu publikowali wyniki cząstkowe w artykułach, wystąpieniach 
konferencyjnych oraz w opracowaniach zbiorowych. Istotnym wydarze-
niem w procesie podsumowywania badań i prezentacji ich wyników była 
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przewidziana w projekcie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Jagiel-
lońskie Dni Mediacji”, zorganizowana w listopadzie 2014 r. Konferencja 
umożliwiła członkom zespołu przedstawienie wyników badań, zwłaszcza 
rezultatów badań społecznych, unaoczniających bariery dotyczące szerszego 
wprowadzenia mediacji do polskiego systemu prawa.

Niniejsza książka przedstawia wszystkie istotne rezultaty projektu ba-
dawczego. Rezultaty te polegają na rekonstrukcji aktualnego stanu badań, 
przedstawieniu zastosowanych metod badawczych oraz analiz pojęciowych, 
normatywnych i empirycznych w poszczególnych obszarach.

Prezentowany tom jest jedną z dwóch książek, stanowiących efekt realizacji 
projektu naukowego. Na rynku dostępny jest już tom w języku angielskim 
zatytułowany Mediation in Poland. Theory & Practice pod redakcją niżej 
podpisanych, który ukazał się w 2015 r. Niniejsza książka jest jednak znacz-
nie bardziej obszerna i rozbudowana. Uwzględnia także dynamikę zmian 
stanu prawnego w Polsce w zakresie regulacji mediacji. Decyzja o publikacji 
rezultatów badawczych projektu w postaci książek zamiast, jak to często ma 
miejsce, serii niezależnych artykułów podyktowana została dwiema prze-
słankami. Po pierwsze, zarówno redaktorzy, jak i autorzy poszczególnych 
tekstów uznali, że zasługuje na podkreślenie interdyscyplinarny charakter 
projektu badawczego, obejmujący zagadnienia teoretyczne, dogmatyczno-
prawne oraz socjologiczno-prawne, a zarazem skoncentrowany na ujęciu 
form i metod ADR, a w szczególności mediacji, z różnych perspektyw na-
ukowych. Prezentacja tak szerokiego spektrum ujęć poprzez publikację po-
szczególnych artykułów zapewne nie byłaby możliwa. Jako podstawowe za-
łożenie projektu badawczego przyjęto tezę o niewystarczającej komunikacji 
pomiędzy różnymi dyscyplinami nauk prawnych, natomiast jednym z ce-
lów, jakie sobie postawili członkowie zespołu, było poszukiwanie sposobu 
wzmocnienia interakcji pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Prezen-
towany tom powinien umożliwić Czytelnikowi przynajmniej porównanie, 
a być może skonfrontowanie różnych stanowisk w kwestii implementacji 
metod alternatywnych w rozwiązywaniu sporów w Polsce. Z tego właśnie 
powodu w prezentowanym tomie autorzy podejmują starania w celu roz-
winięcia holistycznej perspektywy, która może być pomocna w przyszłych 
pracach legislacyjnych nawiązujących do teorii i praktyki funkcjonowania 
metod ADR.
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ternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ; mediator wpisany na 
listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy 
przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; autor publikacji naukowych poświęconych socjologii prawa, 
polityce prawa oraz alternatywnym metodom rozwiązywania sporów.

Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem w języku polskim, które odnosi się w sposób 
kompleksowy do instytucji mediacji. 
Monografi a zawiera szczegółowe omówienie:
– podstawowych cech mediacji na tle innych metod rozwiązywania sporów, 
– ewolucji regulacji dotyczącej mediacji w prawie polskim oraz 
– rezultatów prekursorskich badań empirycznych obejmujących analizę opinii na temat mediacji 

wyrażanych m.in. przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, specjalistów z za-
kresu prawa administracyjnego, mediatorów oraz policjantów. 

Autorzy przedstawiają zarówno uwagi na temat stanu obecnego, jak i liczne postulaty reform polskie-
go systemu prawnego, a w perspektywie teoretycznej – oryginalną siatkę pojęciową ujęcia instytucji 
mediacji.
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków uczestniczących w kierowaniu stron na mediacje 
oraz osób prowadzących mediacje. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla socjologów, dogmaty-
ków, teoretyków i fi lozofów prawa zajmujących się omawianą problematyką.
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