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3 przypis 1 Dz.U.L 136/3 z 24.05.2008 r. 1  Dz.U.L  136/3  z  24.05.2008  r. 
Transpozycja  Dyrektywy  została 
dokonana ustawą z dnia 16 września 2011 
r.  o  zmianie  ustawy  -  Kodeks 
postępowania  cywilnego  oraz  niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2011, 223, 1381).

5 22 Ugoda  taka  będzie  miała  moc 
prawną  ugody  sądowej  po 
zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 
18315 k.p.c.)

Artykuł  18312  §21 k.p.c.  w  obecnym 
brzmieniu  wskazuje,  że  przez 
podpisanie  ugody  strony  wyrażają 
zgodę  na  wystąpienie  do  sądu  z 
wnioskiem o jej  zatwierdzenie, o  czym 
mediator informuje strony. Ugoda taka 
będzie miała jednak moc prawną ugody 
sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd. 
Ugoda  zawarta  przed  mediatorem, 
którą  zatwierdzono  przez  nadanie  jej 
klauzuli  wykonalności,  jest  tytułem 
wykonawczym (art. 18315 k.p.c.).

5 przypis 2Dz.U. Nr 172, poz. 1438 2Dz.U. 2011.233.1381
9 tabela 2011 -  1429  spraw,  1 poł.  2012 –  1196 

spraw
    10 6.  Statystyka  postępowań 

mediacyjnych  ze  skierowania 
sądu  za  lata  2006-2008  nie  jest 
optymistyczna; wskazuje na małe 
i  spadające  (!)  zainteresowanie 
stron  i  sądów  tą  instytucją. 
Stwarza  to  nakaz  pilnego 
podjęcia  kroków  zaradczych 
eliminujących  dostrzeżone 
słabości  11 w przepisach prawa: 
vide:  wynagrodzenie  mediatora, 
w praktyce sądowej i w percepcji 
mediacji  w  społeczeństwie  i 
wśród przedsiębiorców.

6. Statystyka postępowań mediacyjnych ze 
skierowania  sądu  za  lata  2006-2012  nie 
jest  optymistyczna.  W  sprawach 
gospodarczych  zwraca  jednak  uwagę 
znaczący wzrost spraw kierowanych przez 
sądy do mediacji  w 2011 r.  (blisko 70% 
wzrost  w porównaniu  do 2010r.)  oraz  w 
pierwszym półroczu 2012 r. (1196 spraw). 
Nie mniej jednak konieczne jest podjęcie 
dalszych  kroków  zaradczych 
eliminujących istniejące słabości mediacji: 
wynagrodzenie  mediatora,  w  praktyce 
sądowej  i  w  percepcji  mediacji  
w  społeczeństwie  i  wśród 
przedsiębiorców.
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