Sprawozdanie

Otwarcie:
IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu otworzył mecenas Kamil Zawicki Przewodniczący
Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda, partner w Kubas Kos Gałkowski. Stwierdził z dumą, że
jest to już IV Kongres organizowany przez Instytut Allerhanda. Zauważył, że dzięki wiedzy i doświadczeniu
panelistów Kongres cechuje się bardzo wysokim poziomem merytorycznym, poruszając aktualne, ciekawe
i kontrowersyjne tematy. Kongres nie jest jednak jedynym przedsięwzięciem organizowanym przez Sekcję
Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda, która ciągle się rozwija i stara się proponować nowe rozwiązania. Uczestnicy Kongresu zostali zaproszeni do udziału w jednym z nowych projektów – Akademii Mediacji,
która odbędzie się jesienią 2016r. i będzie zorientowana przede wszystkim na aspekty praktyczne.

mec. Kamil Zawicki, Instytut Allerhanda, Kubas Kos Gałkowski

Wystąpienie Ministra:
IV Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu rozpoczął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
– Pan Minister Mariusz Haładyj, inicjator wielu zmian prawnych dotyczących regulacji alternatywnych metod
rozwiązywania sporów, a także uczestnik wszystkich dotychczasowych Kongresów.
Pan Minister podziękował uczestnikom Kongresu, a także Instytutowi Allerhanda za szerzenie mediacji jako
instytucji prawnej i ekonomicznej oraz za wkład w tworzenie prawa dotyczącego alternatywnych form rozwiązywania sporów. Zauważył, że niewątpliwie działania te przyczyniły się do wzrostu ilość przeprowadzonych mediacji. Trend jest bardzo satysfakcjonujący. Niemniej jednak pozostało jeszcze wiele do osiągnięcia.
W opinii Ministra Haładyja mediacja powinna być przede wszystkim częściej stosowana w sprawach gospo2

darczych. Według przeprowadzonych
badań przedsiębiorcy uczestniczący
w sporach gospodarczych za największą barierę wskazują czas rozstrzygania
sporu przez sąd. Pan Minister uważa, że trudno sądom zarzucać tempo
w jakim procedują, ponieważ mają one
pewne granice. Z tej właśnie przyczyny
przedsiębiorcy powinni wybierać mediację i propagować ją. Stanie się ona
wtedy zjawiskiem bardziej powszechnym, co może stanowić ogromną szansę dla podmiotów gospodarczych przy
rozstrzyganiu sporów. Obecną sytuację
w Polsce Minister Haładyj odniósł do
sytuacji w innych krajach, gdzie liczba
sporów jest porównywalna lub większa. W tych państwach trend rozwiązywania zaistniałego konfliktu na drodze
mediacji rośnie jednak szybciej niż w Polsce.

Minister Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Jak wspomniał Pan Minister Haładyj, często jako przyczynę małej ilości polubownego rozstrzygania sporów
wskazuje się mentalność Polaków. Statystyki sądów warszawskich pokazują, że nie jest to prawda. Według nich
jeśli strony zgodzą się na mediację to powyżej 50% ze spraw kończy się ugodą. Pan Minister uważa, że dużą
rolę w procesie propagowania mediacji powinny odegrać sądy i administracja. W tym celu potrzebna była nowelizacja przepisów. Wprowadziła ona pewne obowiązki już w początkowe fazy postępowania m.in. obowiązek
wskazania w pozwie, czy podjęto próbę mediacji przed jego wniesieniem. W opinii Pana Ministra, nie tylko
regulacje prawne są istotne, ale należy również likwidować inne bariery np. ekonomiczne, organizacyjne. Gość
Kongresu w swoim wystąpieniu wskazał, że ważną rolę w procesie szerzenia mediacji odgrywają prawnicy. Nie
powinni oni działać jedynie w sferze deklaracji, ale również w sferze praktycznej. W czasie kontaktów ze swoimi klientami, powinni wskazywać na inne - alternatywne ścieżki rozwiązania sporów. Tym samym zadowoleni klienci propagowaliby ideę mediacji w swoim środowisku. Zwiększałoby to potencjał mediacji. Dowodem
popierającym tę tezę jest fakt, że w czasie rozpowszechniania informacji o centrach mediacji, znacząco wzrosło
zainteresowanie tą formą rozwiązywania sporów. Minister Haładyj źródło wsparcia dla rozwoju mediacji upatruje w organizacjach przedsiębiorców, które wyrażają pozytywne stanowisko co do tej formy rozwiązywania
sporów.
Podsumowując Minister Mariusz Haładyj zauważył, że działania równoległe są bardzo potrzebne, aby strony
chciały korzystać z mediacji. Podkreślił, że również obecny Wice – Premier i Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki chce się zaangażować w propagowanie mediacji i arbitrażu. Na sam koniec swojego wystąpienia Pan
Minister zaakcentował chęć dalszej współpracy z Instytutem Allerhanda.
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PANEL 1. Online Dispute Resolution (ODR)
Moderator : dr Karolina Mania (Uniwersytet Jagielloński, sekcja Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda,
Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie rozwiązywania sporów online)
Dyskutanci: adw. dr Rafał Morek (Uniwersytet Warszawski, K&L Gates), dr Grzegorz Frączek (Uniwersytet
Śląski), r.pr. Magdalena Jabczuga - Kurek (Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu
Komunikacji Elek-tronicznej, Kubas Kos Gałkowski), dr Justyna Ożegalska – Trybalska (adiunkt w Katedrze
Prawa Własności Intelektualnej UJ, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie
Informatyki i Tele-komunikacji)
Dr Karolina Mania jako moderator Kongresu zauważyła, że Online Dispute Resolution jest obecnie tematyką niszową, ale
rozwojową. Pod pojęciem tym kryją się
nowoczesne formy alternatywnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów
wykorzystujących komunikację elektroniczną. Celem całego panelu było pokazanie, że Online Dispute Resolution nie
są futurystyczną wizją przyszłości, a raczej
koniecznością w odniesieniu co do niektórych pól zastosowania. Dzisiaj już na
tej drodze rozwiązywane są spory konsumenckie z umów zawieranych drogą online, a także spory z zakresu domen internetowych.
dr Karolina Mania, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Allerhanda

Pierwszym prelegentem Panelu Online
Dispute Resolution był adw. dr Rafał Morek adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jego wystąpienia były założenia i konsekwencje przyszłej transpozycji dyrektywy w zakresie sporów
konsumenckich.
Na samym początku swojego wystąpienia dr Rafał Morek wskazał, że udział rynku e-commerce w Polsce
prezentuje tendencję rosnącą. Pomimo tego, dochody z handlu elektronicznego w Unii Europejskiej, a także
w Polsce nie dorównują tym z USA. Jest to spowodowane m.in. tym, że oferta sklepów internetowych nie jest
kierowana do zagranicznych klientów. Europejczycy boją się kupować poza swoim krajem ojczystym, gdyż do
tej pory nie było przepisów chroniących nabywców. Z tego powodu handel elektroniczny działa słabo. Wskazane czynniki stały się motywem legislacyjnym dla stworzenia regulacji prawnych: Dyrektywy z 21.05.2013r.
w Sprawie Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów Konsumenckich i Rozporządzenia z 21.05.2013r, które weszło w życie 9 stycznia 2016r. Dyrektywa wymagała jednak implementacji do 9 lipca 2015r. Skala trudności implementacji przerosła większość Państw Członkowskich. W terminie dokonało ją jedynie 8 państw,
17 państw wypełniło swój obowiązek po terminie, a pozostałe 3 Państwa: Chorwacja, Polska i Portugalia nie
powiadomiły o przeprowadzeniu transpozycji Dyrektywy. Obecne regulacje obowiązują w państwach które
implementowały Dyrektywę bardzo krótko, mamy więc do czynienia z prawem in statu nascendi. Z tego powo4

du za wcześnie jest, aby dziś odpowiedzieć sobie na pytanie: czy przyczynią się one do efektywnego rozstrzygania sporów konsumenckich zwłaszcza w handlu elektronicznym.
Jak podkreślił dr Rafał Morek przy tworzeniu Dyrektywy, jej twórcy brali pod uwagę zróżnicowany, raczej niski
poziom lub nawet brak wiedzy na temat ADR wśród konsumentów. A także fakt, że uważają oni dochodzenie
roszczeń z umów zawieranych elektronicznie poza krajem za niezbadane, trudne i praktycznie niewykonalne.
Jednak gdyby nowe regulacje działały w sposób efektywny to spodziewany przyrost PKB z oszczędności
w Europie mógłby wynieść nawet 22,5 mld Euro.
W celu urzeczywistnienia tych założeń w Dyrektywie przyjęto następujące standardy:
• pełną dostępność ADR i ich popularyzację,
• profesjonalizm, fachowość i bezstronność osób prowadzących postępowanie,
• przejrzystości postępowania,
• pełną skuteczność ugód zawieranych w drodze mediacji,
• dobrowolność korzystania z mediacji,
• legalność,
• wpływ na termin przedawnienia przez wszczęcie postępowania na tej drodze.
Dr Rafał Morek podkreślił, że standardem,
na który trzeba szczególnie zwrócić uwagę,
jest dobrowolność postępowań mediacyjnych. Może ona mieć największy wpływ
na rozwój tej drogi rozwiązywania sporów. To od sklepów internetowych (biznesu) zależy, czy zechcą z tej drogi korzystać.
Kolejnym na pewno istotnym czynnikiem
będzie też jakość postępowań jakie zaczną
być prowadzone. Przede wszystkim muszą
one gwarantować pełną ochronę praw podmiotowych. Będzie to miało miejsce tylko
wtedy, gdy zostaną poszanowane wszystkie
standardy materialnoprawne ochrony kondr Rafał Morek, Uniwersytet Warszawski, K&L Gates
sumenckiej. ADR-y nie mogą spowodować
deprecjacji tej ochrony, która była tak długo
wypracowywana. Mogłoby się tak zdarzyć, gdyby za rozwiązywanie sporów wzięli się usługodawcy którzy tych
standardów nie znają. Byłoby to jednak sprzeczne z celami dyrektywy.
Odnosząc się do faktu, że Polska nie implementowała jeszcze omawianej Dyrektywy, moderator panelu dr Karolina Mania zauważyła, że są już pewne założenia dot. tej implementacji opracowane przez Prezesa UOKiK,
które zostały skierowane do Komitetu ds. Europejskich.
Dr Karolina Mania zapytała, jakie konsekwencje dla Polski wywoła implementacja Dyrektywy zgodnie z przywołanymi założeniami. Nastąpi ona najprawdopodobniej zgodnie z komunikatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod koniec tego roku. Odpowiadając na postawione pytanie dr Rafał Morek odniósł się
pozytywnie co do proponowanych założeń. Zauważył jednak, że będą one musiały zostać poddane pewnym
modyfikacjom, gdyż jest to nowe prawo we wszystkich krajach europejskich. Główną przyczyną konieczności
modyfikacji w Polsce jest fakt, że większość handlu elektronicznego przebiega między Polską i Niemcami. Musimy więc dostosować nasze przepisy do przepisów zachodnich sąsiadów.
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Kolejną panelistką była r.pr. Magdalena Jabczuga – Kurek – Arbiter przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Arbiter przy Stałym Polubownym Sądzie
Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Spory konsumenckie są sporami, które
w najbardziej efektywny sposób nadają się do rozwiązywania na drodze alternatywnych metod rozwiązywania
sporów. Mecenas Jabczuga – Kurek podzieliła się swoimi refleksjami na temat polubownego rozwiązywania
sporów konsumenckich przez stałe sądy polubowne, a także na temat planowanej Ustawy o Pozasądowym
Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich.
Wskazane spory w Polsce rozwiązywane są najczęściej przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje się sprawami dotyczącymi praw majątkowych wynikających z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych bądź pocztowych albo przez Stały Polubowny Sąd
Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej zajmujący się rozwiązywaniem sporów
o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów, a także z umów o świadczenie usług zawieranych
między przedsiębiorcą a konsumentem, w tym o dostawę energii. Sporów do rozstrzygania jest obecnie bardzo
dużo, gdyż najczęściej wynikają one z umów zawartych w handlu elektronicznym. Jednak są to bardzo drobne
spory. Wartość przedmiotu sporu wynosi najczęściej od 200 do 300 zł. Wniosek o wszczęcie postępowania
arbitrażowego może wnieść konsument albo przedsiębiorca. W praktyce jest to jednak zawsze konsument.
Przykładowo do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej rocznie wpływa 2,5 tysiąca wniosków, z uwagi na szeroką kognicję tego sądu. Po sprawdzeniu formalnym wniosku przez przewodniczącego, następuje przekazanie tego wniosku do przedsiębiorcy, który musi
dobrowolnie zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu w drodze arbitrażu. Obecnie w Polsce przedsiębiorcy na
ogół nie godzą się na tę formę rozstrzygnięcia sporu. Ponad połowa takich wniosków jest odrzucana przez
przedsiębiorców. W 2015r. w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji
Elektronicznej żaden przedsiębiorca nie zgodził się wdać w taki spór, a we wcześniejszych latach taka zgoda
była wyrażana od jednego do pięciu przypadków. Przedsiębiorcy najczęściej rezygnują, ponieważ boją się przegranej. Nie mają też zaufania do arbitrów, którzy nie są profesjonalnymi sędziami. Przedsiębiorcy są również
świadomi, że odrzucając arbitraż, nie będą musieli się angażować w spór. Konsument najczęściej nie będzie
chciał wystąpić z powództwem na drogę sądową, charakteryzującą się formalizmem oraz wysokimi kosztami
m.in. zaliczki związanej z powoływaniem biegłych, która często przekracza wartość przedmiotu sporu. Kolejny
etap postępowania następuje dopiero jak przedsiębiorca zgodzi się wziąć udział w sporze. Jest to część merytoryczna. Każda ze stron powołuje arbitra z listy, a wybrani arbitrzy powołują następnie superarbitra, gdyż
sądy orzekają w składach 3 osobowych. Arbitrzy wpisywani są na listę na wniosek organizacji zrzeszających
konsumentów albo przedsiębiorców. Jednak postępowanie rzadko kończy się wydaniem wyroku przez sąd
polubowny. Najczęściej strony zawierają ugodę i następnie wycofują wniosek, co w opinii Panelistki można
poczytać za sukces tych sądów. Przykładowo z 2,5 tysiąca wniosków, które wpłynęły do Stałego Polubownego
Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej połowa została odrzucona przez
przedsiębiorców. Z tej drugiej połowy większość zakończyła się podpisaniem ugody, a tylko w 185 sprawach
arbitrzy wydali wyrok. Z tego w 100 sprawach oddalili roszczenia konsumentów w 85 uwzględnili takie roszczenia.
W kolejnej części swojego wystąpienia Panelistka odniosła się do nowych regulacji europejskich umożliwiających rozwiązywanie takich sporów przez internet. Zauważyła, że takie rozwiązania mogą spowodować, iż
więcej sporów będzie rozstrzyganych. Przedsiębiorcy zaoszczędzą czas, nie będą musieli stawiać się na rozprawy, ponosić kosztów powołania profesjonalnego pełnomocnika, do czego mogłoby dojść gdyby spór w wyniku
odrzucenia miał być rozstrzygany przed sądem powszechnym. Jednak w opinii Prelegentki ustawa implementująca Dyrektywę nie okaże się tak wielkim sukcesem jak się spodziewamy.
Sądy polubowne rozstrzygające spory konsumenckie nie zostaną przeciążone, gdyż przedsiębiorcy podchodzą do tego i tak sceptycznie. Z drugiej strony ustawa może być korzystna dla konsumentów. Obecnie dużą
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liczbę wniosków składają osoby starsze, dysponujące odpowiednią ilością czasu, aby złożyć dokumenty
i prezentować argumenty przed sądem polubownym. Rozwiązania ustawowe mogą zachęcić ludzi aktywnych
zawodowo do składania takich wniosków, gdyż będą go mogły złożyć w dowolnym czasie. Zaletą niewątpliwą
postępowań arbitrażowych jest to, że najczęściej konsument nie ponosi kosztów postępowania, ponieważ
przedsiębiorcy nie wnioskują o zwrot kosztów. Cały czas trzeba pokonywać jednak nieufność konsumentów
do arbitrów, którzy nie są sędziami zawodowymi. Nie pozostaje nam nic innego jak przekonać do tej formy
konsumentów.
W kolejnej części panelu przedstawiono drugą sferę zastosowania online dispute resolution,
a mianowicie spory z zakresu prawa własności
intelektualnej o domeny internetowe. To właśnie
w tej sferze zaraz po sporach konsumenckich
narzędzia online okazują się bardzo przydatne.
Głównym Prelegentem była dr Justyna Ożegalska
– Trybalska adiunkt w Katedrze Prawa Własności
Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
Dr Justyna Ożegalska-Trybalska podkreśliła, że
do naruszeń własności intelektualnej najczęściej
dochodzi w internecie. Pierwsze spory z zakresu
domen internetowych pojawiły się w latach 97/98
w USA. Praktycznie od razu zdecydowano się do
ich rozstrzygania zastosować alternatywne metody rozwiązywania sporów. Jako arbiter już z 10r.pr. Magdalena Jabczuga - Kurek, Stały Polubowny Sąd Konsumencki
letnim doświadczeniem, wskazała, że zastosowaprzy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Kubas Kos Gałkowski
nie ADR i ODR do sporów z zakresu naruszeń
prawa własności intelektualnej w internecie okazało się ogromnym sukcesem. Przy takich sporach, które
rozgrywają się w dużej części między osobami z różnych krajów, często mamy problem z zastosowaniem
tradycyjnych przepisów prawnych dotyczących prawa właściwego czy określeniem właściwej jurysdykcji.
Spowodowało to, że ADR i ODR zdominowały sądownictwo w zakresie domen internetowych. Oczywiście
strony mogą również korzystać z sądownictwa powszechnego, jednak zarówno na świecie jak i w Polsce ADR
i ODR są podstawowym sposobem rozwiązywania tego typu sporów. Spory są stale aktualne. Wciąż rejestrowane są domeny pod znakiem towarowym, nazwą firmy, tytułem prasowym przez osoby nieuprawnione do
ich używania. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska w swoim wystąpieniu przedstawiła specyfikę polskiego ADR,
odnosząc go do innych systemów prawnych oraz do sądownictwa powszechnego. Komentując jednocześnie
wady i zalety tych rozwiązań.
Najwcześniejszym i zarazem najbardziej powszechnym na świecie jest regulamin UDNDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Został on przyjęty przez większość rejestratorów, stanowi również
część regulaminu dotyczącego rejestracji domen. Uwzględnia on 3 kryteria kolizji: podobieństwo znaku towarowego do domeny internetowej, brak uprawnień do korzystania z takiego oznaczenia w domenie oraz złą
wiarę przy używaniu domeny internetowej. Większość sporów rozstrzygana jest w wielu krajach właśnie na
tych podstawach. Prelegentka wskazała, że nasz rejestrator nie implementował UDNDRP. Nasze sądownictwo, w tym pierwszy sąd jaki powstał w 2006r. Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji stosuje przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Takie rozwiązanie posiada wady i zalety. Największą wadą w opinii Panelistki jest to, że arbitrzy mają trudność w stosowaniu przepisów, które powstały gdy
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internet nie był tak powszechny i są do niego niedostosowane. Natomiast zaletę stanowi szerokie spektrum
zastosowania tych przepisów nie odnoszące się jedynie do sporów między abonentem domeny, a właścicielem znaku towarowego, lecz również do dóbr osobistych czy prawa do firmy. Odnosząc się do wcześniejszych
wystąpień, dr Justyna Ożegalska-Trybalska zauważyła, że również w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie
Informatyki i Telekomunikacji jako fakultatywny element występuje możliwość mediacji. Od 2006r. wszczęto
90 postępowań mediacyjnych.
Prelegentka uważa, że ODR są intuicyjnym rozwiązaniem sporów powstałych w internecie. Umożliwiają one
stosowanie komunikacji elektronicznej przy ich rozwiązywaniu, pozwalając na pełne wykorzystanie możliwości jakie oferują ODR. To właśnie na ODR opiera się system UDNDRP i inne krajowe systemy rozwiązywania
sporów.
W Polsce w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wszczęcie postępowania/
wniesienie pozwu odbywa się w biurze w Warszawie, gdzie trzeba fizycznie złożyć dokumenty. Są one następnie przekazywane wybranemu z listy arbitrowi. Dopiero od tego momentu zastosowanie znajdują ODR-y, gdyż
komunikacja arbitra ze stronami odbywa się w trybie online. Wyjątkowo może odbyć się rozprawa albo wideokonferencja. W postępowaniu przed Sądem Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
ODR-y nie znajdują więc pełnego zastosowania. Nie ma wglądu online w cały przebieg postępowania ani dla
arbitra ani dla stron. Oprócz jednak wskazanej wady, dr Justyna Ożegalska-Trybalska ukazała zalety takiego
rozwiązania, którymi są szybkość postępowania, gdyż arbiter ma 40 dni na rozstrzygnięcie sporu od momentu
wyrażenia zgody na pełnienie funkcji. Poprzedzone to jest oczywiście etapem przedprocesowym, który trwa 2
albo 3 miesiące. Kolejną zaletą są koszty, które wynoszą 3700 zł plus koszty reprezentacji. Odnosząc się do charakteru rozstrzygnięcia Prelegentka wskazała istotne różnice w systemie UDNDRP i innych systemach rozwiązywania sporów przy pomocy ADR, gdzie rozstrzygnięcie ma charakter decyzji administracyjnej. Strony niezadowolone z wyniku nie są związane rozstrzygnięciem w tym sensie, że pozostaje im do dyspozycji tradycyjna
droga sądowa. W przypadku Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wyrok ma
charakter sprawy rozstrzygniętej i poza tradycyjną drogą odwoławczą nie ma możliwości zaskarżyć go w inny
sposób. Zaskarżeniu podlegają tylko błędy proceduralne i formalne. Prelegentka osobiście jest zwolenniczką
bardziej złożonego trybu odwoławczego, zauważa jednak, że taki sposób w pełni koresponduje z założeniem
szybkości postępowania. Odnosząc się do statystyk dr Justyna Ożegalska – Trybalska wskazała, że do tej pory
przed Sądem Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wszczęto 903 spory. Duża część
z tych sporów została umorzona albo zakończyła się ugodą, wydano jednak ok 300-400 wyroków. W jej opinii
jest to efektywny system rozwiązywania sporów. Porównała to do głównego dostawcy usług arbitrażowych dla
całego systemu – Światowej Organizacji Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, gdzie od 1999r. rozstrzygnięto 30 tys. spraw.
Na sam koniec wystąpienia Prelegentka wskazała, że Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, nie jest jedynym sądem posiadającym jurysdykcję w sprawach z zakresu domen internetowych.
Drugim sądem jaki funkcjonuje i rozstrzyga tego typu spory jest sąd przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Ostatnim panelistą był dr Grzegorz Frączek – Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który poruszył temat możliwości prawnych prowadzenia mediacji za pomocą
komunikacji elektronicznej.
Jak wskazał obecnie w Kodeksie Postępowania Cywilnego nie ma pojęcia mediacji online, czy też prowadzenia
mediacji za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Pytanie jakie warto sobie zadać
jest takie: czy komunikując się telefonicznie bądź internetowo prowadzimy swoistego rodzaju mediację online?
Obecnie jak wynika z doświadczenia Prelegenta regułą jest mediacja bezpośrednia, kiedy to strony spotykają
się w określonym neutralnym miejscu z mediatorem. Często jednak mediator komunikuje się ze stronami mię8

dzy posiedzeniami telefonicznie albo mailowo, co jest dopuszczalne w świetle przepisów. Art. 18311 KPC
prze-widuje, że mediacja może odbyć się bez przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, jeśli strony wyrażą
zgodę. Z własnego doświadczenia dr Grzegorz Frączek zauważył, że często wykorzystuje się do tego
telekonferencję. Choć można też sobie wyobrazić stworzenie specjalnej platformy, za pomocą której
prowadziłoby się media-cję. Taką formę dopuszcza m.in. 9 punkt preambuły Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Mówi
on, że Dyrektywa nie powinna
uniemożliwiać korzystania w postępowaniu mediacyjnym z nowoczesnych technologii. Panelista
zwrócił ponadto uwagę, że pojęcie
mediacji można rozumieć szeroko
jako całe postępowanie mediacyjne rozpoczynające się od umowy o mediację lub postanowienia
sądu, ale też wąsko jako samą
mediację,
kiedy
to
strony
wzajemnie ze sobą rozmawiają w
trybie posiedzeń mediacyjnych
albo bez ich wyznaczania. Na
pewno można prowadzić mediację
w trybie online. Przeprowadzenie
całego postępowania mediacyjnedr Grzegorz Frączek, Uniwersytet Śląski
w trybie online jest dziś jednak wykluczone przez normy
KPC wielokrotnie wprowadzające wymóg formy pisemnej, np. nakazując sporządzenie ugody mediacyjnej czy
też protokołu w formie pisemnej. Dr Grzegorz Frączek zwrócił uwagę, że umowa stron o mediację może być
zawarta w formie elektronicznej. W przeciwieństwie do postanowienia sądu kierującego strony do mediacji,
które musi być wydane w formie pisemnej. Warte zastanowienia w opinii Prelegenta jest też jakie sprawy mogą
być kierowane do mediacji online. Na pewno te które swoje źródło mają w sporach internetowych, spory konsumenckie, spory dotyczące własności intelektualnej. Często zdarza się też, że na tej drodze rozwiązywane są
spory dot. opieki nad dziećmi czy spory gospodarcze.

Dr Grzegorz Frączek wskazał jednak, na potencjalne niebezpieczeństwa jakie mogą wystąpić podczas
mediacji online. Jednym z nich jest kwestia poufności mediacji. Mediując w trybie online nigdy nie wiemy
kto przygląda się takiemu postępowaniu. Kwestia ta została uregulowana w art. 1834 KPC. Stanowi on, że
zarówno mediator, strony jak i osoby trzecie zobowiązane są do zachowania w tajemnicy faktów o których
dowiedziały się pod-czas mediacji. Swoje wystąpienie dr Grzegorz Frączek zakończył sformułowaniem
postulatu, aby maksymalnie uprościć kwestie pisemne związane z mediacją. Pozwoliłoby to na pełne
urzeczywistnienie mediacji online. Zaznaczył, że trzeba przy tych uproszczeniach pamiętać o problemie
przerwania biegu terminu przedawnienia. Podsumowując cały panel dr Karolina Mania zauważyła, że
niewątpliwym polem zastosowania dla online dispute resolution są spory konsumenckie i spory o domeny
internetowe, w których ODR już w dużym stopniu zostały wprowadzone w życie np. przez Sąd Polubowny
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Dziś też już konsumenci dokonujący zakupów na
portalach internetowych często mogą korzystać z ODR oferowa-nych przez portale internetowe. Dzięki
nowym przepisom implementującym Dyrektywę oraz Rozporządzeniu zaistnieje cały potencjał możliwości
dla podmiotów, które świadczą usługi ADR. Ponadto te podmioty będą
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musiały się również otworzyć na formułę elektroniczną. Ustawodawca europejski w wielu miejscach podkreśla,
że jest to przyszłość dla rozwiązywania sporów. Choć obecnie pomimo nowych regulacji wciąż istnieją pewne
bariery legislacyjne, to paneliści zgodzili się, że niewątpliwie jest potencjał na rozwiązywanie sporów przez mediację w drodze online. Oczywiście rozwiązanie sporu zależy od stron, które czasami preferują bezpośrednie
spotkania. To jednak bardziej ekonomiczne jest wykorzystywanie nowoczesnej techniki.
Prelegenci podali przeszkody jakie należy przezwyciężyć, aby w pełni wykorzystywać online dispute resolution. Są to przeszkody psychologiczne polegające na tym, że osoby zaangażowane w spór nie ufają arbitrowi,
ponieważ nie jest on zawodowym sędzią. A także, ustawowe przede wszystkim problem dobrowolności.
W sporach z konsumentem przedsiębiorcy nie chcą angażować się w spór, bo konsument i tak nie zdecyduje
się wystąpić na drogę sądową. Jednocześnie prelegenci zauważyli, że przedsiębiorcy w swoich sporach (spory
z zakresu domen internetowych, gospodarcze) preferują formę online.
Paneliści podali też obszary w których w przyszłości można zastosować online dispute resolution:
• sprawy rodzinne, gdyż wtedy łatwiej byłoby się skupić na merytoryce niż na emocjach,
• sprawy gospodarcze, nie zachodziłby problem braku terminów, czasu,
• sprawy transgraniczne, gdzie nie zachodziłby problem możliwości spotkania,
• wynikłe na tle sporów internetowych, przy których często pojawia się problem prawa właściwego,
• sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej w których prawo nie nadąża za rozwojem technologii,
więc istnieje potencjał dla rozwoju online dispute resolution.
Po tym podsumowaniu nastąpiła dyskusja. Pierwszy głos zabrał dr Tomasz Antoszek z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu i mediator Domu Mediacyjnego w Poznaniu. Pytanie zostało skierowane do dr Justyny Ożegalskiej Trybalskiej i dotyczyło 90 mediacji wspomnianych przez Prelegentkę. Dr Tomasz Antoszek
zainteresowany był faktem czym spowodowana jest tak nikła ilość mediacji. Z jego doświadczenia jako mediatora wynika, że istnieje w dziedzinie domen internetowych szeroki potencjał do zastosowania mediacji. Odpowiadając na to pytanie dr Justyna Ożegalska – Trybalska wskazała na kilka elementów. Po pierwsze stanowiska
stron są mocno ugruntowane. Z jednej strony mamy przedsiębiorcę, który zainwestował w znak towarowy
i chce aby jego prawo było poszanowane. Z drugiej strony mamy albo jego konkurenta, który chce mu utrudnić
prowadzenie działalności albo osobę prywatną, która nie jest skłonna oddawać domeny za pokrycie samych
kosztów rejestracji. Jako arbiter Panelistka często zachęcała strony do zawarcia ugody, jednak z uwagi na
twarde warunki stawiane przez obie strony
nigdy się to nie udało. Strony mają również
mniejszą świadomość możliwości skorzystania z mediacji przy tego typu sporach.
Drugim poruszonym przez dr Tomasza Antoszka aspektem była kwestia możliwości
takiej zmiany KPC, w której dzięki wprowadzeniu formy dokumentowej w miejsce
formy pisemnej możliwym stałoby się stu
procentowe przeprowadzenie mediacji online.

dr Justyna Ożegalska – Trybalska, Uniwersytet Jagielloński, Sąd Polubowny ds.
Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
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Do tej kwestii odniósł się dr Rafał Morek,
który zauważył, że forma dokumentowa od
formy pisemnej różni się tym, że podpisujemy ugodę za pomocą długopisu, który
zdobywa swego rodzaju „wartość magicz-

ną”. Używając długopisu strona ma chwilę do namysłu nad tym co podpisuje.
Kolejną osobą zabierającą głos w dyskusji był Józef Gregorczyk z Polskiego Centrum Mediacji – oddział we
Wrocławiu. Poprosił on o przykładowy case obrazujący logistykę mediacji przeprowadzanej na odległość. Swoim doświadczeniem w tym temacie podzielił się dr Grzegorz Frączek. Zauważył, że np. w mediacji gospodarczej na ogół jest tak, iż na pierwszym spotkaniu strony przychodzą osobiście i powód podtrzymuje żądania
sformułowane w pozwie, natomiast pozwany w odpowiedzi na pozew. Strony bardzo się kontrolują i podają
pewne propozycje, w których formułowaniu pomaga im mediator, gdyż na ogół jest to mediacja ewaluatywna.
Jednak po około jednej godzinie następuje koniec propozycji i czas jest wyznaczyć kolejne posiedzenie. Strony
z uwagi na napięty terminarz proponują, aby odbyło się ono za 2 miesiące. W umowie o mediacje z centrum
i regulaminie strony zgodziły się, że czas pomiędzy posiedzeniami nie może przekraczać 10 dni. Z uwagi
na obowiązki uczestnicy mediacji nie mogą przybyć do Centrum w tym czasie i wtedy właśnie decydują się
przejść na tryb telefoniczny. Polega on na tym,
że mediator kontaktuje się telefonicznie ze stronami, słucha ich propozycji, filtruje i przekazuje
drugiej stronie. Jak sprawa „dojrzeje” do ugody,
to wtedy strony się spotykają i podpisują ugodę.
W dyskusji podniesiono, że taki mieszany model
jest najbardziej preferowany przez strony, gdyż
nie lubią one często filtrów technicznych z których muszą korzystać.
Moderator Panelu dr Karolina Mania podsumowała, że istniejące bariery legislacyjne i mentalne nie pozwalają nam całkowicie przejść na tryb
online, ale z pewnością częściowe zastosowanie
Dyskusja, Józef Gregorczyk
tych metod znacząco może nam pomagać. Dr
Karolina Mania stwierdziła, że w przyszłości zobaczymy czy niektóre rodzaje sporów będą w całości rozwiązywane w trybie online.
Następnie głos w dyskusji zabrał adw. Roman Rewald z Centrum Mediacji Lewiatan, który odniósł się do
omawianej w trakcie panelu kwestii polubowności rozwiązywania sporu. Zauważył, że polubowność kończy
się jak strona zgadza się na sąd. Jednak ta zgoda zależy od tego, czy przedsiębiorca uzna danego sędziego za
wiarygodnego. Zwracając się do dwóch Pań Arbitrów Pytający chciał dowiedzieć się jak można zabezpieczyć
niezależność sędziów? Jak one same to robią? Jak przekonują do swej niezależności strony? Pierwsza na pytanie odpowiedziała dr Justyna Ożegalska – Trybalska. Stwierdziła, że strony same się o tym przekonują, wybierając arbitra z listy. Żaden z arbitrów nie reklamuje się jako bezstronny, niezależny. Na liście arbitrów znajdują
się osoby z różnym doświadczeniem. Arbiter nie podpisuje żadnych klauzul, ani oświadczeń o swojej bezstronności. Pozostaje to w jego indywidualnej sferze, czy wie o jakiś okolicznościach, które mogłyby wpłynąć
na jego niezależność i powinny wykluczać go ze sprawy. Podzieliła się przykładem z własnej praktyki, iż kiedyś
odmówiła przyjęcia sprawy, bo znała ją z innej działalności.
Następnie do tych pytań odniosła się r.pr. Magdalena Jabczuga – Kurek stwierdzając, że jest to kwestia własnego sumienia arbitra. Również w przypadku sądów, gdzie ona jest arbitrem nie ma żadnych specjalnych mechanizmów gwarantujących taką niezależność. Jedynym takim przejawem może być fakt, że na liście arbitrów
znajdują się osoby na wniosek organizacji przedsiębiorców oraz organizacji broniących praw konsumentów.
Wskazała jednak na zjawisko, że przedsiębiorcy często nie angażują się w spór przed sądem arbitrażowym,
gdyż ma on w swojej nazwie przymiotnik konsumencki. Sugeruje im to, że spór zostanie rozstrzygnięty na
rzecz konsumenta. Obecnie aby zlikwidować to zjawisko nastąpi usunięcie tego przymiotnika z nazwy sądu.
Kolejne pytanie jakie padło z sali dotyczyło prywatnych serwisów internetowych typu e-bay czy allegro świad11

czących usługi z zakresu alternatywnego rozwiązywania sporów powstałych z transakcji zawieranych za pośrednictwem portalu. Dr Karolina Mania zauważyła, że na świecie w tym zakresie dominuje trend outsourcingu, który został zastosowany przez portal e-bay. Ten portal wynajął specjalną firmę – Modria , która świadczy
na jego rzecz usługi z zakresu ADR. Z publikowanych statystyk wynika, że takich spraw jest 6 mln rocznie.
Dr Rafał Morek zauważył, że ciężko jest dowiedzieć się o tym jak wygląda alternatywne rozwiązywanie sporów
przez portale internetowe w Polsce, gdyż polscy przedsiębiorcy traktują to jako tajemnicę handlową, co świadczy jeszcze o niedojrzałości polskiego rynku.
Przedstawiciel Allegro obecny na sali, przedstawił na przykładzie tego portalu sposób rozwiązywania sporów.
Od 2010r. przy Allegro działa Centrum Rozstrzygania Sporów, które umożliwia przeprowadzenie mediacji.
W tym Centrum zatrudnione są osoby wyszkolone, pomagające osobom zgłaszającym się do nich. Często
wskazują one różnego rodzaju rozwiązania, czasami za najbardziej odpowiednie uznają powiadomienie policji
albo drogę sądowa. Jednak, gdy nie trzeba przeprowadzać dochodzenia, Allegro od razu po zawiadomieniu
blokuje konto. Obecnie ilość spraw załatwianych przez Centrum to kilkanaście tysięcy miesięcznie, co stanowi
zaledwie jeden promil wszystkich transakcji zawieranych na Allegro. W przeciągu roku jest to ok. 300 tys. sporów przy 30 mln transakcji zawieranych na Allegro. Wskazuje to, że użytkownicy mają zaufanie do Centrum
i korzystają z jego pomocy. Jedynie 3% tych spraw kończy się zwrotem z programu ochrony kupujących, który
wspiera oszukanych kupujących. Aby móc się ubiegać o takich zwrot trzeba uzyskać potwierdzenie zgłoszenia oszustwa na policję. Wiele ze zgłaszanych spraw dotyczy faktu, że klient wybrał droższy typ przesyłki,
a otrzymał towar tańszym sposobem. Kiedyś Centrum działało na zasadzie dobrowolności, dziś użytkownicy
są przymuszani przez odpowiednie zapisy regulaminu. Powodem jest fakt, że w większości wypadków spory
dotyczą obrotu konsumenckiego (drobne sprawy), a Allegro zależy aby kontrahent odniósł się do sprawy w ciągu 24h albo 72h. Umożliwia to szybkie poznanie stanowiska drugiej strony. Centrum Rozwiązywania sporów
przy Allegro nie jest sądem i nie rozstrzyga sporu, ale wskazuje przepisy, sposoby rozwiązania, prosi o różne
dokumenty. Działalność Centrum wciąż się rozwija i wprowadza nowe rozwiązania.
Po wypowiedzi przedstawiciela Allegro moderator panelu dr Karolina Mania stwierdziła, że celem panelu było
pokazanie przykładów implementacji online dispute resolution oraz zaakcentowanie, że zaczynają być one
wszechobecne. Prawdopodobnie będzie ich co raz więcej, gdyż stanowi to potencjalne komercyjne źródło zarobkowe.
Kończąc panel, prowadzący Kongres dr Tomasz Cyrol (Instytut Allerhanda / IBA Mediation Committee) zauważył, że największą przeszkodą w funkcjonowaniu ODR nie są bariery legislacyjne, a kwestia mentalności.
Odniósł się on do symboliki „magicznego długopisu” wspomnianej przez dr Rafała Morka i faktu, że jak podpisuję coś w chmurze to nie jest to, to samo jak podpisuje „magicznym długopisem” .
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PANEL 2. Mediacja, a dobre praktyki korporacyjne
(modyfikacja w biznesie)
Moderator: dr Ewa Maleszyk (Kancelaria Radcy Prawnego dr Ewa Maleszyk)
Dyskutanci: Iwona Torzewska (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego), r.pr. dr Dominik Wolski (Jeronimo Martins Polska), dr Ewa Gmurzyńska (Uniwersytet Warszawski), adw. Roman Rewald (Centrum Mediacji Lewiatana, Kancelaria Weil Gotschal Manges Paweł Rymarz spółka komandytowa)
Drugi panel zatytułowano: „Mediacja, a dobre praktyki korporacyjne
(modyfikacja w biznesie). Moderatorem panelu była dr Ewa Maleszyk, która już na samym początku
zmodyfikowała tytuł na: „mediacja,
a dobre praktyki w biznesie”. Powodem modyfikacji był fakt, że 90%
przedsiębiorców w Polsce to indywidualna działalność gospodarcza. Moderator chciała objąć dyskusją wszystkie podmioty biznesu
w Polsce. Zauważyła, że pierwsze
wprowadzenie mediacji do ustawodawstwa nastąpiło już w 2005r.
Od tego czasu przepisy są cały czas
nowelizowane, tak aby wprowadzać
nowoczesne rozwiązania dotyczące
dr Ewa Maleszyk, Kancelaria Radcy Prawnego dr Ewa Maleszyk
mediacji. Ponadto do mediacji odnoszą się specjalne uregulowania w ustawach branżowych – np. w Ustawie o Rozpatrywaniu Reklamacji przez
Podmioty Rynku Finansowego i Rzeczniku Finansowym. Kolejne rozwiązania znajdują się w rozporządzeniu
do Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. To wszystko pokazuje, że Państwo – Ustawodawca wspiera procedury
mediacyjne. Mediacja to metoda tańsza, szybsza, pozwalająca na utrzymanie dalszych relacji biznesowych.
Zawsze mówiąc o mediacji trzeba zwracać uwagę na branżę, w której spór powstaje. Na to czy stroną jest mały,
duży albo średni przedsiębiorca. Rolę odgrywa też fakt czy spór dotyczy konsumenta czy przedsiębiorcy. Zastosowanie mediacji będzie również zależało od tego w jakim ośrodku ma być przeprowadzona. W większych
ośrodkach sądy chętniej kierują do mediacji.
Pytanie jakie stoi przed uczestnikami tego panelu brzmi: czy mediacja może być dobrą praktyką w biznesie?
Pierwszy na ten temat wypowiadał się r.pr. dr Dominik Wolski- dyrektor działu prawnego Jeronimo Martins
Polska. Prelegent odpowiada za zarządzanie sporami oraz często reprezentuje firmę jako pełnomocnik. Jego
zadaniem jest przede wszystkim nie dopuszczenie do tego, aby spór powstał. Jeśli tak już się stanie to, aby został
on rozwiązany na etapie przedprocesowym, gdyż jest to bardzo ważne dla tego przedsiębiorcy. Panelista zaznaczył, że ma nieduże doświadczenie z mediacjami. W praktyce biznesu nie zdarzają się one często, a gdy już się
pojawiają to nie kończą się sukcesem. Podkreślił, że swoje wypowiedzi opiera na doświadczeniu kiedy spierają
się dwa duże podmioty gospodarcze. W takich przedsiębiorstwach cały szereg osób pracuje nad tym, aby spór
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nie powstał, a przede wszystkim, aby
uniknąć wstąpienia na drogę sądową.
Powodem jest to, że szeroko znana jest
informacja o tym, że spór powstał, ale
mało osób interesuje się jego rzeczywistym wynikiem. Spory między dwoma
partnerami biznesowymi charakteryzują się tym, że strony bardzo dobrze
znają istotę sporu i same są w stanie
zaproponować rozwiązania. Emocje
w takich organizacjach raczej nie występują. Dr Dominik Wolski zauważył, że takie podmioty nie są chętne
do mediacji. Dzieje się tak zwłaszcza
wtedy, gdy obie strony sporu mają podobne szanse przed sądem na wygraną.
Partnerzy uczestniczący w mediacji nie
r.pr. dr Dominik Wolski, Jeronimo Martins Polska
mogą się w takiej sytuacji dobrowolnie
zgadzać na to, aby spółka traciła wartość. Często preferują sądowe rozstrzygnięcie sporu, będące pewnego rodzaju usprawiedliwieniem. Z tego powodu Panelista jest nieco sceptycznie nastawiony do mediacji w przypadku dużych przedsiębiorstw, ale jednocześnie uważa, że jest to najlepsza forma rozwiązywania sporów. Wskazał,
że w opinii przedsiębiorców mediator nie wnosi dużej wartości dodanej do ich sporu. Podmioty często już
długo same negocjowały przed spotkaniem mediacyjnym. Spór toczy się o dużą wartość. W opinii Prelegenta
mediatorowi w takich sytuacjach raczej nie uda się znaleźć odpowiedniego rozwiązania. Dr Dominik Wolski
uważa, że jeśli konflikt nadaje się do rozwiązania na etapie przedprocesowym to strony same są w stanie go
rozwiązać i nie potrzebują do tego mediatora. Jednocześnie Prelegent wskazał, że w Polsce mamy dużą liczbę
sporów w porównaniu z innymi krajami. Przykładowo w Holandii ok. 80% spraw kończy się podpisaniem
ugody. W jego opinii czynnik ludzki jest więc również istotny.
Następnie w dyskusję włączył się mecenas Roman Rewald, który zauważył, że trzeba dokonać rozróżnienia
między 3 podstawowymi formami alternatywnych metod rozwiązywania sporów: negocjacjami, mediacją
i arbitrażem. Przede wszystkim między negocjacjami, a mediacją. Stwierdził, że nakreślony przez dr Dominika
Wolskiego problem w zrozumieniu co może wnieść mediator do negocjacji jest bardzo powszechny. W odróżnieniu od negocjacji, w mediacji uczestniczy osoba trzecia – mediator. Może on z każdą ze stron porozmawiać osobno i pomóc dowiedzieć się im czego nawzajem potrzebują. Drugą wskazaną różnicą przemawiającą
za wykorzystaniem mediacji, w opinii Prelegenta, jest fakt, że w negocjacjach trzeba zawsze uważać, aby nie
powiedzieć czegoś, co może zostać w przyszłości wykorzystane przez drugą stronę. Natomiast w mediacji istnieje ustawowo zagwarantowana tajemnica postępowania. Drugim problemem poruszonym przez mecenasa
Romana Rewalda, który ma swój początek w USA, a który może stać się powszechnym również w Polsce, jest
problem klauzuli umownej o polubownym rozwiązywaniu sporów. Jedna ze stron zamieszcza taką klauzulę po
to, aby opóźnić drogę sądową. W razie zaistnienia sporu można się wtedy powołać na fakt, że sporu nie próbowano jeszcze wyjaśnić na drodze polubownej.
Ustosunkowując się do twierdzeń Poprzednika dr Dominik Wolski zauważył, że fakt, iż coś objęte jest tajemnicą postępowania nie oznacza, że strony nie wykorzystają tego w trakcie ewentualnego procesu. Przepisy KPC
mówiące o tajności postępowania są bardzo łatwe do obejścia. Odnosząc się do drugiego wskazanego problemu stwierdził, że osobiście nie spotkał się jeszcze z odrzuceniem przez sąd pozwu tylko dlatego, że w umowie
była klauzula o polubownym rozwiązywaniu sporu w drodze mediacji. W jego opinii taka sytuacja mogłaby
zajść tylko wtedy, gdyby w umowie wskazano konkretną instytucję, która miałaby rozwiązać spór w drodze
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mediacji. Wskazał jednak na inne niepokojące zjawisko jakie wystąpiło po nowelizacji KPC w zakresie zawierania ugody. Na skutek nowelizacji jeszcze bardziej zwiększyła się ilość zawezwań do próby ugodowej. Obecnie
stosuje się tę instytucję nie tylko po to, aby przerwać bieg terminu przedawnienia, ale również po to aby wykazać chęć polubownego rozwiązania sprawy przed sądem. Jest to obecnie wymóg stawiany przed stronami
przez normy KPC. Dr Dominik Wolski zauważył, że to prawnicy powinni być pragmatykami. To oni powinni
wskazywać i uświadamiać przedsiębiorców co do alternatywnych form rozwiązywania sporów. Zachęcanie
przez sąd do zawarcia ugody czy podjęcia mediacji na ogół nie przynosi efektów.
Moderator jako zaletę mediacji wskazała szybkość. W Polsce mediacja trwa ok 40-50 dni, w odróżnieniu do
statystycznego sporu sądowego, którego średnia długość wynosi 550 dni.
Kolejnym głosem w dyskusji była wypowiedź dr Ewy Gmurzyńskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, która
przywołała na początku statystyki. Obecnie w sądzie gospodarczym w Warszawie jedna trzecia spraw kierowana jest do mediacji. W ubiegłym roku było to 900 spraw. W połowie z nich strony nie zgodziły się na
mediację, natomiast w drugiej połowie 50% spraw zakończyło się podpisaniem ugody. Z informacji z innych
ośrodków np. Poznania wynika, że tam ugodowość podczas sesji mediacyjnych wynosi, aż 80%. Obrazuje to,
że mediacje stają się co raz bardziej popularne w sprawach gospodarczych. Jak wynika z doświadczenia dr Ewy
Gmurzyńskiej również często sami prawnicy dążą do ugody. Wiedzą oni, że jeśli do niej nie doprowadzą to na
tle tego jednego istniejącego już sporu powstanie np. 6 kolejnych. Prelegentka przywołała kazus w którym na
tle wprowadzania spółki na giełdę wynikło szereg sporów w których rozwiązanie zaangażowani byli prawnicy
z czterech czy nawet pięciu kancelarii. Dzięki czterogodzinnej mediacji udało się te spory rozwiązać i podpisać
trójstronną ugodę.
Mecenas Roman Rewald tłumaczył następnie, dlaczego czasami spory między przedsiębiorcami toczące się
kilka lat kończą się podczas sesji mediacyjnej. Dzieje się tak, ponieważ przedsiębiorcy siadają razem do stołu
i zastanawiają co jest tak naprawdę przedmiotem sporu. Dzięki takiemu spotkaniu udaje im się znaleźć wspólne satysfakcjonujące rozwiązanie. Oczywiście Panelista przyznał, że nie każdy spór można rozwiązać za pomocą mediacji. Podczas mediacji udaje się jednak wyjaśnić kilka kwestii, co pomaga stronom w późniejszym
rozwiązywaniu sporu już na drodze sądowej. Prelegent zauważył, że mediację można traktować jako swego
rodzaju „przedsionek”. Jeśli osiągniemy satysfakcjonujące rozwiązanie to wspaniale, ale jeśli nie to idziemy do
sądu. Zwracał on szczególną uwagę, że w mediacji muszą brać udział osoby decyzyjne – członkowie zarządu,
gdyż nie można prowadzić mediacji tylko z pełnomocnikami.

adw. Roman Rewald, Centrum Mediacji Lewiatana, Weil Gotschal Manges Paweł Rymarz
sp. komandytowa

Mecenas Roman Rewald podkreślił
też, że mediacja jest dobrowolna
i można od niej odejść w każdym
stadium postępowania. Korzystając
z tej formy nie zamykamy więc sobie drogi postępowania sądowego.
Odpowiadając na wskazany problem wykorzystywania informacji,
zaakcentował, że przed mediatorem
strony mogą być bardziej szczere,
ponieważ zyskują możliwość zarządzania ujawnioną informacją przez
osobę trzecią - mediatora. Mediator
może zaproponować pewne rozwiązanie usłyszane od strony jako swoje
własne. Tym samym strona nie będzie postrzegana jako słabsza. We15

dług mecenasa Romana Rewalda jest to główna zaleta mediacji w porównaniu do negocjacji.
Moderator dr Ewa Maleszyk wskazała, że rozwijając mediację warto prześledzić drogę jaką przeszły inne kraje
np. Włochy, gdzie mediacja jest bardziej popularna.
Mecenas Roman Rewald odniósł się do tej uwagi i przywołał przykład z USA, gdzie klauzule o polubownym
sposobie rozwiązywania sporów mają po kilka stron, tylko po to, aby uniknąć postępowania sądowego. Zauważył, że nie jest to zjawisko obecnie popularne w Polsce, ale spodziewa się, że w niedalekiej przyszłości stanie
się powszechne. Osobiście uważa, że nie każda sprawa nadaje się do mediacji. Choć jak pokazuje praktyka
korporacyjna z USA, tam do mediacji kieruje się wszystko, bo dzięki niej można znaleźć pewne rozwiązania.
Stwierdził, że cała instytucja mediacji pochodzi z USA. Europejska mediacja opiera się właśnie na praktykach
wypracowanych w USA. Jako przedstawiciel Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Centrum Lewiatan wskazał,
że ta instytucja została właśnie powołana do tego, aby rozwijać mediację w ramach programu rządowego, który
nakierowany był na propagowanie mediacji. W ramach tego programu przedstawiciele Centrum uczestniczyli
w wyjazdach studyjnych do Francji, Norwegii, Niemiec, Włoch. Najciekawszy był wyjazd do Włoch, ponieważ
we Włoszech liczba sporów jest bardzo duża. Z tego powodu w pewnych sprawach zdecydowano się na wprowadzenie obowiązkowej mediacji. Spotkało się to z protestami, ze strony pełnomocników, którzy wyszli na
ulicę. W odpowiedzi wprowadzono obowiązkowe informacyjne posiedzenia. Są to podobne rozwiązania jak te,
które zostały wprowadzone w Polsce w ramach nowelizacji przeprowadzonej z inicjatywy Ministra Mariusza
Haładyja, które popularnie są określane w środowisku jako lex haładii. Mecenas Roman Rewald zauważył, że
przyjęte przepisy dotyczą sporów które już powstały i są w sądzie. Natomiast celem Centrum Lewiatana jest
rozwiązywanie sporów, które jeszcze nie trafiły do sądów. Dlatego w ramach dobrych praktyk korporacyjnych
powinno się wprowadzać klauzule mediacyjne do umów. W opinii Prelegenta mediacja zawsze daje większe
szanse na rozwiązanie sporu niż negocjacje. A ponadto ma tę wyższość nad innymi formami, że zawsze można
ją przerwać.
Moderator dr Ewa Maleszyk zapytała prelegentów o zdanie czy poza wprowadzaniem klauzul do umów, można
też wprowadzić specjalne rekomendacje dot. mediacji np. do dobrych praktyk giełdowych. Wskazała, że taka
rekomendacja, aby wszelkie spory rozwiązywać na drodze polubownej, znajduje się w zasadach ładu korporacyjnego KNF.
Przedstawicielka Komisji Nadzoru Finansowego Iwona Torzewska potwierdziła, że rzeczywiście istnieje taka klauzula. Ponadto zaznaczyła, że przy KNF
działa Sąd Polubowny, który zajmuje
się przede wszystkim rozstrzyganiem
sporów na linii klient - przedsiębiorca. KNF stara się też, aby w umowach
między przedsiębiorcą, a klientem albo
w odpowiedziach na reklamację zawierać
klauzulę mediacyjną. Wiele z postulatów
KNF dotyczących mediacji obecnie znajduje się w Ustawie o Rzeczniku Finansowym. Iwona Torzewska podkreśliła, że
KNF, a przede wszystkim Przewodniczący KNF na każdym spotkaniu z podmiotami nadzorowanym przypomina o tym
sposobie rozwiązywania sporów. W opi16

Iwona Torzewska, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

nii Prelegentki każdy spór można rozwiązać za pomocą mediatora, ale musi być to mediator dobrze dobrany,
taki który wzbudzi zaufanie stron.
Moderator dr Ewa Maleszyk zauważyła, że od 2006r. do zeszłego roku w odniesieniu do podmiotów rynku finansowego - ubezpieczycieli funkcjonował Sąd przy Rzeczniku Ubezpieczonych, dziś zastąpiony Rzecznikiem
Finansowym. Jednak w okresie funkcjonowania Rzecznika ds. Ubezpieczonych nie odbyło się żadne postępowanie mediacyjne, pomimo wniosków kierowanych przez konsumentów.
Przedstawicielka KNF uważa, że aby rozwiązywać spór w drodze mediacji to trzeba pozyskać zaufanie drugiej
strony. Rzecznik Finansowy czy wcześniej Rzecznik Ubezpieczonych prezentował postawę prokonsumencką,
dlatego ze strony przedsiębiorców nie było do niego zaufania. Na początku problemy napotykał też Sąd Polubowny funkcjonujący przy KNF. Przedsiębiorcy bali się, że KNF będzie miał dostęp do informacji i będzie te
informacje wykorzystywał. Jednak dziś już sami przedsiębiorcy składają wnioski o mediację i obecnie aż 80%
spraw kończy się ugodą.
Dr Ewa Maleszyk stwierdziła, że jest to niewątpliwy sukces. Wskazała jednak, że w nowej ustawie (w Ustawie
o Rozpatrywaniu Reklamacji przez Podmioty Rynku Finansowego i Rzeczniku Finansowym) ustawodawca
przewidział obligatoryjny udział w postępowaniach polubownych podmiotu rynku finansowego. Moderator
była zainteresowana w jaki sposób znajdzie to zastosowanie do mediacji.
Iwona Tokarzewska wskazała, że z punktu widzenia klienta takie rozwiązanie ma pewną zaletę, gdyż otrzymuje
on opinię prawną Rzecznika co do danego sporu. Opinia jest pewnego rodzaju rozstrzygnięciem przygotowanym przez Rzecznika Finansowego, a nie porozumieniem zawartym między stronami. Przedsiębiorca i klient
mogą się z nią zgodzić albo nie. Nie jest to więc w pełni sposób rozwiązywania sporów.
W dyskusję włączyła się dr Ewa Gmurzyńska, która zauważyła, że Rzecznik Finansowy bardzo poważnie traktuje swoje zadania wynikające z Ustawy. W tej chwili tworzona jest specjalna komórka mediatorów, którzy będą
rozwiązywali zaistniałe spory. Przewiduje, że Rzecznik zdecyduje się na system mieszany. Częściowo będzie to
system adjudykacyjny w sprawach które będą nadawały się do rozstrzygania. Wiele z tych sporów będzie jednak kierowanych do mediacji. Prawdopodobnie zostanie stworzona komórka stałych mediatorów, którzy nie
tylko będą z Rzecznikiem współpracować, ale będą zatrudnieni. Doktor Ewa Gmurzyńska uważa, że tego typu
mediacja, powinna iść w kierunku mediacji ewaluatywnej. Jeśli strony nie będą mogły dojść do porozumienia
to mediator mający wiedzę w zakresie rynku finansowego będzie mógł zaproponować pewne rozwiązania.
Moderator zastanawiała się jak taki sposób, w ramach którego to Rzecznik proponuje pewne rozwiązania zostanie przyjęty przez podmioty rynku finansowego. W jej opinii, nawet jeśli podmioty rynku finansowego
wpiszą takie klauzule do umów to będą one stosowane proforma. Podmioty zaproponują polubowne rozwiązanie sporu, po czym stwierdzą, że i tak nie mogą w pełni decydować o przedmiocie sporu. Dr Ewa Maleszyk
zastanawiała się też jak przy takim rozwiązaniu zachować bardzo ważną dla mediacji bezstronność.
Dr Ewa Gmurzyńska zauważyła, że bezstronność jest zawsze problemem przy instytucji ombudsmana, bo on
zawsze jest opłacany przez jedną ze stron. W takich wypadkach strony muszą zaufać takiemu rzecznikowi,
a Rzecznik musi przede wszystkim przestrzegać obowiązujących go kodeksów etycznych.
Tu mecenas Roman Rewald zaproponował bardzo proste rozwiązanie, aby wszystkie spory oddać w ręce niezależnych i neutralnych mediatorów. Nie zgodził się on z proponowanym rozwiązaniem, aby mediator był
urzędnikiem opłacanym przez państwo, ponieważ wtedy zatracane jest wrażenie niezależności u przedsiębiorców. Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem w jego opinii byłoby, aby w rozwiązywaniu takich sporów brały
udział zewnętrzne domy mediacyjne. Osobiście uważa, że powinno się odejść od urzędów.
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Odnosząc się do wypowiedzi poprzednika
Przedstawicielka KNF podkreśliła, że KNF
działa na rzecz wszystkich uczestników
rynku finansowego. Co znajduje odzwierciedlenie w tym, że mediatorzy i arbitrzy są
wybierani m.in. spośród osób wskazanych
przez przedsiębiorców działających na rynku finansowym.
W dalszej części panelu Moderator dr Ewa
Maleszyk chciała dowiedzieć się jakie jeszcze rozwiązania można wprowadzić, aby
podmioty niezależnie od branży, wielkości
i położenia angażowały się w mediację.
dr Ewa Gmurzyńska, Uniwersytet Warszawski

Dr Ewa Gmurzyńska zauważyła, że o mediacji w Polsce mówi się już od 15 lat
i obecnie co raz więcej instytucji zaangażowało się w propagowanie mediacji. Odbywa się wiele tzw. salonów
mediacyjnych w dużych miastach Polski, które stanowią płaszczyznę dyskusji pomiędzy mediatorami, sędziami i pełnomocnikami. Zmiany ustawodawcze też są dobrą bazą wyjściową. Przepis nakazujący zaznaczenie
w pozwie, czy została podjęta próba polubownego rozwiązania sporu, jest doskonałym przykładem systemowego spojrzenia na rozwiązywanie sporów. Systemowo na rozwiązywanie sporów zaczynają patrzeć również
samorządy zawodowe. Równie ważnym i istotnym czynnikiem jest działalność edukacyjna na wydziałach prawa i aplikacjach prawniczych.
Doktor Ewa Gmurzyńska jako doskonały przykład systemowego podejścia do problemu przywołała Deklarację stosowania ADR wydaną przez Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Deklaracja stosowania ADR została zapoczątkowana przez duże organizacje z USA. Polega ona na tym, że przedsiębiorcy oświadczają publicznie, iż w przypadku zaistnienia sporu, będą starali się go najpierw rozwiązać w drodze mediacji.
W USA takie deklaracje stosowania ADR stały się ogromnym sukcesem. Obecnie ciężko znaleźć przedsiębiorcę który nie podpisałby takiej deklaracji. Deklaracje są też w USA podpisywane przez kancelarie prawne
ale w innej formie. Kancelarie oświadczają, że mają wiedzę w zakresie ADR i że będą o ADR- ach informować
swoich klientów. W Polsce ta inicjatywa rozpoczęła się przez promującą ją konferencję. Następnie utworzono
specjalną stronę internetową, gdzie przedsiębiorcy mogli składać, tak jak przedsiębiorcy z USA, oświadczenia,
że spory z ich udziałem będą rozwiązywane najpierw w drodze polubownej. W czasie funkcjonowania tej
strony taką deklarację złożyło kilkanaście przedsiębiorców i 60 kancelarii prawnych. Niestety obecnie nie ma
środków na kontynuowanie tej inicjatywy.
Doktor Ewa Gmurzyńska podzieliła się doświadczeniem, że niektóre polskie kancelarie postrzegały podpisanie
takiej deklaracji jako przejaw słabości, obrazujący, że nie będą one walczyć o swoich klientów. Według Prelegentki podpisanie takiej deklaracji może się stać siłą rynkową firmy. Gdyż kancelaria podejmowałaby próbę
mediacyjną powołując się na swoją politykę.
Moderator zauważyła, że wykorzystanie mediacji na etapie wstępnym to przecież raczej przejaw siły. Uważa
ona też, że mediacja umowna wymaga dojrzałości biznesowej.
Odnosząc się do stwierdzenia Moderatorki Panelu mecenas Roman Rewald zauważył, że dla przedsiębiorcy
nie jest to kwestia dojrzałości, a wiedzy, że mediacja jest dostępna i pewności, że taka mediacja może pomóc.
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Wyjaśnił, też że kancelaria Weil Gotschal Manges Paweł Rymarz spółka komandytowa, pomimo podpisania
w USA deklaracji nie podpisała jej w Polsce gdyż w tamtym czasie brak było dostatecznej edukacji na temat
mediacji, którą często mylono z arbitrażem. Dojrzałość o której wspomniała dr Ewa Maleszyk do pewnych
form rozwiązywania sporu przychodzi z czasem i z edukacją. W USA mediacja zyskała na popularności, ponieważ była propagowana przez sądy oraz klauzule mediacyjne zostały włączone do wzorów umów. Moderator podzieliła się uwagą, że może warto aby takie klauzule zostały sformułowane przez izby gospodarcze.
Panelista odniósł się jednak do tej sugestii niechętnie, stwierdzając, że izby gospodarcze nie proponują wzorów
umów. Mecenas Roman Rewald uważa, że najważniejszym czynnikiem jest edukacja pełnomocników (zarówno tzw. „inhousów” jak i pełnomocników zewnętrznych), sędziów i przedsiębiorców, bo tylko dzięki edukacji
mediacja może stać się tak znana i popularna
jak arbitraż. Przedstawicielka KNF zauważyła,
że dziś wśród podmiotów rynku finansowego
panuje nastawienie promediacyjne, które ma na
celu poprawić reputację firmy w oczach klientów.
Po wystąpieniu panelistów rozpoczęła się dyskusja z udziałem osób siedzących na sali. Jedna
z nich zauważyła, że świadomość i chęć mediacji zależna jest od tego, jaki typ przedsiębiorstwa
weźmiemy pod uwagę. Odnosząc się do wielkich korporacji, to nie chcą one brać udziału
w mediacji, gdyż mają dobrych prawników i nie
boją się sporów sądowych. Duża świadomość
i chęć panuje wśród małych i średnich przedDyskusja
siębiorców, którzy uważają, że mediacja jest koniecznością i zamieszczają w umowach klauzule mediacyjne. Natomiast całkowity brak świadomości, co do
idei mediacji, panuje wśród mikro przedsiębiorców. Uczestnik dyskusji zauważył, że to właśnie na ich edukacji
powinniśmy się skupić. Jest to konieczne dla dalszego rozwoju gospodarczego. Moderator dr Ewa Maleszyk
podsumowała, tę wypowiedź, że świadomość mediacji w Polsce zależy od takich czynników jak branża, wielkość przedsiębiorstwa oraz region w jakim znajduje się przedsiębiorstwo.
Kolejny głos w dyskusji pochodził od Pani Adwokat reprezentującej klientów w sporach sądowych. Zauważyła
ona, że profesjonalni pełnomocnicy działają w interesie klienta- przedsiębiorcy. Tego typu klientom nie zależy
żeby mieć rację, tylko chcą szybko i efektywnie rozwiązać spór, oszczędzając czas i pieniądze. Często na skutek
tego sporu blokowane są inne ważne decyzje biznesowe. Pełnomocnicy są rozliczani przez takiego klienta
z rezultatu. Badana jest jakość i szybkość zamknięcia sporu. Często pojawiają się skargi na czas i koszty postępowania w stosunku do wartości przedmiotu sporu. Pani Mecenas poprosiła o podanie pięciu przykładowych
argumentów, które może przedstawić klientowi, aby ten skorzystał z mediacji, gdyż często uważa on ją za
niepotrzebną. Klient swój pogląd opiera na podstawie rozmów z drugą stroną, które prowadził osobiście bądź
przez pełnomocnika. Pani Mecenas chciałaby się też dowiedzieć z czego mediatorzy są szkoleni oraz jakie mają
kompetencje. Z jej doświadczenia wynika, że brak jest im przeszkolenia branżowego.
Odnosząc się do wypowiedzi Pani Mecenas dr Dominik Wolski zauważył, że pełnomocnicy nie proponują mediacji przed etapem sądowym, gdyż przedsiębiorcy są przekonani, że sami mogą ten spór rozwiązać w drodze
negocjacji. Nie rozumieją po co mieliby iść do mediatora. Jednak w przebiegu negocjacji zdarza się, że w krótkim czasie następuje eskalacja konfliktu i jedynym rozwiązaniem pozostaje sąd. Przedsiębiorcy muszą sami
chcieć skorzystać z instytucji mediacji albo arbitrażu. Pełnomocnicy niezależnie od tego czy są pełnomocni19

kami zewnętrznymi czy też inhousami powinni rzetelnie wykonywać swój zawód i informować klienta, kiedy
spór jest nie do wygrania przed sądem. W jego opinii jest to dobry moment na zaproponowanie mediacji. Dr
Dominik Wolski podkreślił też, że nie powinniśmy generalizować, iż pełnomocnicy nigdy nie zdecydują się
skorzystać z instytucji mediacji.
Odpowiadając na pytanie Pani Mecenas o 5 argumentów, które mają przekonać klienta mecenas Roman Rewald przywołał następujące:
1. Dlaczego nie spróbować? Potrwa to tylko jedną godzinę, a przecież zawsze można się wycofać.
2. Powiedzieć, że zna się znakomitego mediatora, który umie prowadzić tego typu sprawy bardzo dobrze
wielu sprawach udało mu się zawrzeć ugody.
3. W sądzie istnieje ryzyko, że prezes będzie musiał zeznawać i zamiast o rozwoju firmy będzie on myślał
o tym w jaki sposób przedstawić swoje twierdzenia.
4. Powołać się na to, że już korzystało się z instytucji mediacji w podobnych sprawach i nie jest to przejaw
słabości, gdyż druga strona też musi być do niej skłonna.
5. Przedstawić swoje stanowisko, jako osoby przekonanej dzięki uczestnictwu w Konferencji Instytutu
Allerhanda.
Argumenty Panelisty uzupełnił głos z sali. W wypowiedzi tej zauważono, że zwłaszcza
w stosunkach transgranicznych wyrok nie jest dobrze postrzegany, a ponadto nigdy idąc do sądu nie znamy
wyroku jaki zapadanie.
Na drugie pytanie (co do szkoleń i kompetencji mediatorów) pierwsza odpowiadała dr Ewa Grzmurzyńska.
Prelegentka podzieliła się informacją na temat tego, że obecnie Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna
Rada Adwokacka organizują specjalne szkolenia dla pełnomocników, aby wiedzieli oni w jaki sposób reprezentować strony w mediacji. Podkreśliła, że rola pełnomocników w mediacji jest nieoceniona. To pełnomocnik
jeśli ma odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji może przekonać do niej strony.
Do dyskusji włączył się dr Grzegorz Frączek, który podkreślił, że ważny jest etap sprawy, na którym włączamy
mediatora. Na ogół następuje to wtedy, gdy zawodzą negocjacje. Strony trzeba uświadomić jakie jest świadczenie mediatora, żeby to zrobić to mediator musi mieć odpowiednie kompetencje do danego typu sprawy. Nie
wystarcza, aby mediator miał ogólną wiedzę o sporach gospodarczych. Najlepszym mediatorem będzie osoba
mająca doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych typów sporów gospodarczych np. o roboty budowlane,
o znak towarowy. Taki mediator ma wtedy odpowiednią wiedzę, aby zaproponować stroną rozwiązania, które
są stosowane w tych sporach. Dzięki mediacji ewaluatywnej, zaproponowane przez mediatora rozwiązanie nie
będzie dotyczyć jedynie konfliktu. Może ono wybiegać w przyszłość. Przykładowo doprowadzić do zawarcia
nowego kontraktu handlowego między stronami. Niewątpliwie dzięki takim rozwiązaniom wypracowanym
na drodze mediacji zaoszczędzimy czas, pieniądze oraz uzyskamy elastyczne i egzekwowalne postanowienia.
Do dyskusji włączył się przedstawiciel KNF-u siedzący na sali, który zaznaczył, że mediacja prowadzona
przez KNF to inny typ mediacji. KNF prowadzi ją na podstawie osobnej Ustawy o Rozpatrywaniu Reklamacji przez Podmioty Rynku Finansowego i Rzeczniku Finansowym. Jak zauważono najlepszym sposobem, aby
przekonać przedsiębiorcę do mediacji jest spowodowanie aby osobiście tej mediacji doświadczył. Przywołany został przykład ubezpieczyciela, który nie mógł rozwiązać pewnych spraw na drodze negocjacji.
Przedstawiciele Sądu Polubownego przy KNF poprosili aby wybrał 10 spraw i przekazał je do mediacji.
Wszystkie te sprawy zakończyły się podpisaniem ugody. Po tym doświadczeniu ubezpieczyciel ten zaczął kierować coraz więcej spraw do mediacji. Za tym przykładem podążyli inni ubezpieczyciele oraz pozostałe podmioty rynku finansowego, w tym banki. Dzięki temu, że Sąd Polubowny przy KNF oferuje wysoko wykwalifikowanych mediatorów w zakresie rynku finansowego liczba mediacji stale rośnie. Doskonale obrazuje to
statystyka: w 2011 roku było tylko 6 postępowań, w następnych latach 8 później odpowiednio 12, 69, 138,
a na koniec kwietnia przed Sądem Polubownym przed KNF toczyło się już 198 postępowań. Podsumowując
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swoją wypowiedź, autorka zauważyła, że najlepszym sposobem przekonania jest doświadczenie mediacji.
Kolejne głosy w dyskusji również przedstawiały, jeszcze inne nie wskazane wcześniej zalety mediacji. Przywoływano m.in., że mediacja nie jest związana granicami żądania (tak jak w pozwie), co umożliwia wyjście
poza jej ramy. Podkreślano poufny charakter bardzo ważny dla wielu przedsiębiorców. Zauważono też, że aby
przekonać przedsiębiorców to trzeba im dostarczyć wiarygodnych informacji na temat mediacji i pokazać, że
jest ona bardzo bezpieczną formą. Można to uzyskać przez poświęcenie odpowiedniej ilości czasu, zwłaszcza
podczas rozmowy wstępnej i pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
Moderator Panelu dr Ewa Maleszyk podsumowując dyskusję, stwierdziła, że mediacja niewątpliwie już jest
dobrą praktyką korporacyjną.
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PANEL 3. Reforma prawa arbitrażowego i mediacji
gospodarczej A.D. 2016 - panel refleksyjny na kanwie
praktycznego funkcjonowania nowych uregulowań.
Moderator: adw. Kamil Zawicki (Instytut Allerhanda, Kubas Kos Gałkowski)
Dyskutanci: r.pr. Paweł Lewandowski (Domański Zakrzewski Palinka), dyrektor Joanna Sauter - Kunach
(Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju), r.pr dr Marcin
Asłanowicz (Wolf Theiss), adw. Paweł Samborski (White&Case), adw. dr Tomasz Cyrol (Instytut Allerhanda /
IBA Media-tion Committee)
Moderator panelu mec. Kamil Zawicki rozpoczynając kolejną część
Kongresu powiedział, że jej celem
będzie podsumowanie kliku miesięcy funkcjonowania tzw. lex haładii.
Jak zauważył Moderator termin ten
pewnie już na stałe wejdzie do języka prawniczego. Będzie on określał reformę Kodeksu Postępowania
Cywilnego dot. zmiany przepisów
odnoszących się do alternatywnych
form rozwiązywania sporów, która weszła w życie w styczniu 2016r
i została zainicjowana przez Ministra Mariusza Haładyja.
Pierwszej oceny funkcjonowania
nowych przepisów podjęła się dymec. Kamil Zawicki, Instytut Allerhanda, Kubas Kos Gałkowski
rektor Joanna Sauter- Kunach. Zauważyła, że są one przykładem bardzo dobrego procesu legislacyjnego, który nastawiony był przede wszystkim na jakość propozycji. W jego
tworzenie zaangażował się zespół ekspertów i wybitnych specjalistów, którzy w licznych dyskusjach wypracowywali kolejne rozwiązania. Proces tworzenia przepisów był bardzo przejrzysty, gdyż przeprowadzano dużo
konsultacji społecznych, uzyskiwano rekomendacje ekspertów, przeprowadzano wiele spotkań i konferencji.
Panelistka podkreśliła dużą aktywność różnych środowisk: mediatorów, korporacji prawniczych oraz świata
nauki w współtworzeniu tych przepisów. W czasie spotkań pojawił się szereg propozycji legislacyjnych i poza
legislacyjnych, które nie zostały zapisane w ustawie, a które mogłyby zwiększyć świadomość co do
alternatywnych form rozwiązywania sporów w społeczeństwie.
Prelegentka przedstawiła te propozycje wg. kolejności w jakiej zostały zaprezentowane w Rekomendacjach
Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej.
1. Propozycja, aby w skomplikowanych sprawach, trafiających do mediacji, mediator przed posiedzeniem
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

mediacyjnym zwracał się do stron o przedstawienie swoich pisemnych stanowisk. Mediator o tym fakcie
miał informować w protokole rozprawy. Argumentem, za wprowadzeniem takiej regulacji, był fakt, iż pozwoliłoby to uporządkować sytuację w sporze i ułatwiłoby pracę mediatora. Kontrargumentem natomiast,
że mogłoby to spowodować usztywnienie stanowisk stron przed przystąpieniem do mediacji.
Położenie nacisku na bezstronność mediatora. W czasie prac pojawiła się sugestia, aby wszystkie czynniki,
które mogłyby zakłócać bezstronność, były przez mediatora ujawniane na piśmie. Zdecydowano się jednak
odstąpić od takiego formalizmu.
Ujednolicenie wymogów dla wszystkich mediatorów: cywilnych, karnych oraz w sprawach nieletnich poprzez wprowadzenie wymogu szkolenia i ustanowienie standardów tego szkolenia. Takie szkolenie miałoby trwać 40h (30h szkolenia teoretycznego i 10h szkolenia praktycznego). Ta propozycja spotkała się ze
skrajnie różnymi opiniami. Część środowiska uważała, że takiego szkolenia w ogóle nie powinno być. Inni
uważali, że jest to o wiele za mało. W rezultacie dziś mamy tylko wymóg odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale brak jest sposobu weryfikacji. W Rekomendacjach wypracowano dokument, mający być załącznikiem do rozporządzenia w którym znajdowały się standardy szkolenia mediatorów.
Centralna Lista Mediatorów, aby był łatwiejszy i szybszy dostęp do mediatorów. W tym zakresie pojawiły
się dwa projekty. Jeden z nich znajdował się w ustawie o Ustroju Sądów Powszechnych, jednak z uwagi na
to, że ustawa ta została zawetowana przez Prezydenta, to propozycja nie weszła w życie. Panelistka uważa,
że jest to bardzo ważna idea. Ma nadzieję, że w przyszłości uda się wrócić do tego pomysłu.
Wynagrodzenie mediatorów. W trakcie prac ustalono, że ma być to wynagrodzenie godne. Jednak wynagrodzenie musi być dostosowane do warunków, gdyż ciężko jest ustalić jednolite stawki dla całego kraju.
Do końca czerwca ma się pojawić rozporządzenie regulujące stawki dla mediatorów w mediacji ze skierowania sądu.
Koordynator ds. Mediacji. Twórcy dokumentu chcieli, aby przy każdym sądzie okręgowym został powołany Sędzia Koordynator ds. Mediacji. Większość sędziów, którzy zostali takimi koordynatorami wyraża
pozytywne nastawienie do tej pracy, pomimo braku otrzymywania dodatku funkcyjnego z racji pełnienia
tej funkcji.
W dokumencie podkreślano, aby zintensyfikować działania w środowiskach sędziowskich na rzecz mediacji. Choć już obecnie jest wielu sędziów widzących potrzebę i rozumiejących ideę mediacji.
Rekomendowano też, aby nałożyć na profesjonalnych pełnomocników obowiązek wskazania mediacji
i symulację jej kosztów. W opinii Panelistki, takie zapisy powinny znaleźć się raczej w kodeksach etyki
zawodowej.
Pod koniec swojej wypowiedzi dyrektor Joanna Sauter – Kunach stwierdziła, że zmiany legislacyjne stanowią jedynie punkt wyjścia do
propagowania idei mediacji i najważniejszym
jest, aby pracować nad zmianą świadomości
społeczeństwa. Podsumowując wystąpienie
Moderator mec. Kamil Zawicki poprosił, aby
na temat Centralnej Listy Mediatorów oraz
centralizacji wymogów jakie powinien spełniać mediator, wypowiedzieli się mediatorzy
siedzący się na sali.

Joanna Sauter-Kunach, Departament Rozwoju Regulacji Gospodarczych
Ministerstwa Rozwoju

Mediatorzy przyznali, że rzeczywiście był to
modelowy proces tworzenia prawa. Odnosząc się jednak do centralnych wymogów jeden z mediatorów siedzących na sali –
Maciej Tański - stwierdził, że podziela on
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zdanie jednego ze znanych brytyjskich mediatorów Micheal’a Lease’a. Brytyjczyk stwierdził, że to sami
mediatorzy powinni pokazać państwu, iż są w stanie się porozumieć i wypracować standardy szkolenia. Duże
organizacje mediacyjne powinny zrezygnować z części wypracowanych wewnętrznych standardów na rzecz
wspólnej umowy. W ten sposób środowisko dałoby przykład, którym być może podążyłoby państwo albo
szkolenia i centralizacja pozostałyby całkowicie w rękach samorządu. W Polsce taki proces jednak nie miał
miejsca, gdyż my podążamy drogą państwa jako suwerena.
Kolejną próbę oceny przepisów, które weszły w życie w styczniu 2016r. podjął adw. dr Tomasz Cyrol. W swoim wystąpieniu przedstawił problemy i wątpliwości, które na ich tle mogą się pojawiać. Na początku dr Tomasz Cyrol przedstawił pozytywne w jego opinii zmiany. Za taką uznał listę mediatorów, choć nie tak sformalizowaną jak w założeniach. Kiedyś wiele osób po odbyciu kilkugodzinnego szkolenia wpisywało się na takie listy, a później nie praktykowało jako czynny mediator. Reforma z 2016 doprowadziła do „odświeżenia”
list. Za kolejną pozytywną zmianę Panelista uznał wprowadzenie art. 1833a KPC, zgodnie z którym na zgodny wniosek stron mediator może przedstawiać propozycje ugodowe. Choć jak przyznał dr Cyrol istnieją też
głosy, które uważają, że mediator powinien być jedynie moderatorem dyskusji stron. Osobiście jest jednak
zwolennikiem mediacji, w której mediator może podpowiadać i przedstawiać
różne propozycje rozwiązań. Panelista negatywnie odniósł się do regulacji zawartych w przepisach wprowadzających, które
w jego opinii zostały sformułowane niejasno. Zawarto tam regulacje, że do postępowań wszczętych przed wejściem w życie
nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. Problemem jest pojęcie „postępowania wszczęte”. Czy są to postępowania
wszczęte wg sygnatury akt, czy pojęcie to
odnosi się wyłącznie do wszczęcia postępowania mediacyjnego. Praktyka sądów jest
w tym względzie różna. W opinii Prelegenta należy pozostawić to doktrynie, aby
dr Tomasz Cyrol, Instytut Allerhanda, IBA Mediation Committee
wprowadziła jednolitą praktykę.
Następnie głos zabrał adw. Paweł Samborski, który w swoim wystąpieniu poruszał zarówno wątki dot. mediacji
jak i arbitrażu, przedstawiając je z perspektywy prawnika procesowego. Zauważył on, że przeciętny użytkownik
systemu rozwiązywania sporów oczekuje: rzetelności, sprawności i rozsądnych kosztów postępowania. Obecnie z rzetelnością postępowań nie ma problemu, co do kosztów to są one akceptowalne. Ogromną bolączką dzisiejszego systemu jest jednak jego sprawność. Podstawowym celem reformy ustawy było właśnie zmniejszenie
przewlekłości tego postępowania, usprawnienie systemu rozwiązywania sporów przez przesunięcie spraw z sądów do mediacji i arbitrażu. Jednak czynnikiem, o którym zapomniano tworząc regulacje, było uregulowanie
sposobu zarządzania sprawą przez sędziów. Mecenas Paweł Samborski w swojej wypowiedzi wskazał, że ilość
postępowań arbitrażowych jest niewielka w porównaniu do ilości spraw cywilnych.
W arbitrażu jest to około kilka tysięcy spraw, natomiast spraw cywilnych toczących się w Polsce jest 10 mln,
z czego w około 1 mln tych spraw można by zastosować mediację. Odnosząc się do reformy zauważył, że regulacje dot. postępowania arbitrażowego i postarbitrażowego są bardzo dobre. Usprawniają one jego przebieg,
ale nie wpływają na znaczące zmniejszenie się ilości spraw w sądach powszechnych. Arbitraż odgrywa główną
rolę w sporach międzynarodowych, technicznych, przy dużych transakcjach i jedynie w tym zakresie jego procentowy udział może rosnąć. Oczywiście jeśli uda się przekonać do jego stosowania przedsiębiorców. Panelista
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za najistotniejszą część reformy uznał
nowelizację regulacji dot. mediacji,
gdyż można ją stosować na skalę bardziej masową. Zauważył, że niewątpliwie przyczyni się to do zmniejszenia
czasu postępowań. Prelegent za kluczowe uznał to, aby sędziowie przekonywali uczestników do skorzystania
z mediacji i jednocześnie pomogli stronom przełamać brak zaufania do prywatnego mechanizmu rozwiązywania
sporów. Drugim decydującym czynnikiem będą sami mediatorzy, którzy powinni umieć łączyć swój sukces zawodowo-finansowy z sukcesem samych
stron. Panelista zastanawiał się też czy
w wysiłkach legislacyjnych nie należałoby pójść krok dalej i wprowadzić
adw. Paweł Samborski, White&Case
obligatoryjność mediacji. Jednocześnie Prelegent zdaje sobie sprawę, że sprzeciwia się to podstawowemu elementowi mediacji – dobrowolności.
W obliczu niewydolności naszego systemu powinniśmy mu jednak pomóc, tak aby stał się skuteczny.
Odnosząc się do tej propozycji Moderator dyskusji mecenas Kamil Zawicki zauważył, że takie rozwiązaniu
funkcjonuje we Włoszech, gdzie spowodowało znaczący wzrost statystyk. W Polsce zespół pracujący nad nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego nie zdecydował się na wprowadzenie obligatoryjności mediacji.
Zastosowano jednak inne rozwiązanie. Nowelizacja art. 187 KPC wprowadziła obligatoryjność zaznaczenia
w pozwie faktu, czy została podjęta próba mediacji albo pozasądowego rozwiązania sporu, jako formalny wymóg pozwu. Poprosił o ocenę tego rozwiązania oraz obligatoryjności mediacji dwóch Panelistów – specjalistów
i praktyków w zakresie prawa procesowego.
Pierwszy głos zabrał mec. Paweł Lewandowski, który zauważył, że po wejściu nowelizacji sądy wzywały do usunięcia braków formalnych pozwu, kiedy nie zaznaczano czy była podjęta próba polubownego rozwiązania sporu. Wskazał jednak, że kiedyś podobna regulacja znajdowała się w postępowaniu w sprawach gospodarczych.
W jego opinii omawiany przepis traktowany jest jako dodatek, który trzeba uwzględnić pisząc pozew. Mec.
Lewandowski uważa, że ADR są niedoceniane przede wszystkim przez klientów prawników i to nad zmianą
ich mentalności trzeba przede wszystkim pracować. Odnosząc się natomiast do problemu obligatoryjności
mediacji, to według prelegenta byłaby to regulacja za wczesna. Z własnej praktyki stwierdził, że kiedy sprawa
kierowana jest przez sąd z urzędu do mediacji to często klienci nie widzą sensu uczestnictwa w niej. Jednak po
posiedzeniu mediacyjnym strony uświadamiają sobie rolę mediatora, nawet jeśli nie uda im się zawrzeć ugody.
Również dr Marcin Asłanowicz stwierdził, że obligatoryjność mediacji mogłaby być wyłącznie szkodliwa.
W jego opinii, gdy coś jest nakazane to ludzie często się temu sprzeciwiają. Dr Marcin Asłanowicz wskazał
kolejny argument przemawiający przeciwko obowiązkowej mediacji. Mianowicie aspekt statystyki, który często odgrywa ważną rolę w pracy wymiaru sprawiedliwości. Obowiązkowa mediacja mogłaby doprowadzać do
jeszcze dłuższych postępowań, gdyż wtedy sędziowie przekazywaliby sprawy do mediacji np. na 6 miesięcy.
Panelista na podstawie własnych doświadczeń stwierdził, że tzw. klauzula polubowna nigdy nie działa i przewiduje, że podobnie byłoby w przypadku obowiązkowej mediacji.
W dyskusję włączyła się dyrektor Joanna Sauter – Kunach. Zauważyła, że ustawodawca w omawianej nowelizacji nie zdecydował się na wprowadzenie mediacji obligatoryjnej. Uważał, że zmiany legislacyjne mają być
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impulsem dla społeczeństwa, a nie wychodzić zbyt do przodu, gdy społeczeństwo nie jest na to przygotowane.
Stąd nowelizacja art. 103 KPC. Na jej skutek jeżeli strona odrzuci propozycję mediacji od drugiej strony albo
ze strony sądu w sposób nieuzasadniony to może zostać obciążona kosztami postępowania.
Kontynuując wątek mediacji obligatoryjnej Moderator chciał poznać zdanie publiczności na ten temat. Wśród
słuchaczów znalazły się dwie osoby będące zwolennikami obligatoryjnej mediacji.
Przedstawicielka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej dla uzasadnienia swojego pozytywnego stanowiska
wobec mediacji obligatoryjnej przywołała przykłady obligatoryjnej mediacji z zagranicy. Na początku podzieliła się obserwacjami programów pilotażowych w USA w których przy mediacji obligatoryjnej koszty ponoszone są przez państwo albo mediator pracuje pro bono. Jako drugi przywołała model włoski, w którym wprowadzenie obligatoryjnych mediacji spotkało się z protestami ze strony włoski prawników. Doprowadziło to do
tego, że we Włoszech rozważane jest odejście od tych obligatoryjnych spotkań. Jednak w opinii Dyskutantki
należy informować o mediacji, edukować i uczynić ją obligatoryjną.
Włączając się do dyskusji Pani Prokurator z Gdańska stwierdziła, że o ile w sprawach cywilnych można rozważać mediację obligatoryjną to w przypadku spraw karnych nigdy takiego rozwiązania nie można dopuścić. Jest
to spowodowane tym, że musimy się liczyć ze zdaniem osoby pokrzywdzonej, która może nie chcieć spotkać
się ze sprawcą. Powinniśmy, więc ją zawsze pytać jako pierwszą. Pani Prokurator uważa również, że nawet jak
ofiara chce mediacji to również sprawca powinien dobrowolnie uczestniczyć w tej mediacji, a nie być do niej
zmuszany, można go do tego nakłaniać. Argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, że nie
lubimy być przymuszani i często taki sposób może przynieść odwrotny skutek.
Następnie głos w dyskusji zabrała adw. Katarzyna Przyłuska - Ciszewska, Prezes Centrum Mediacyjnego
przy NRA przeciwniczka mediacji obligatoryjnej. Swoje wystąpienie rozpoczęła od bliższego przedstawienia
mo-delu włoskiego. W tym modelu tylko przy 10 rodzajach spraw mediacja jest obligatoryjna, ale tylko w
zakresie pierwszego spotkania. Nie jest to zatem w całości obligatoryjna mediacja.
Odnosząc się do programów pilotażowych w USA Pani Mecenas Katarzyna Przyłuska Ciszewska zauważyła,
że nie jest to obligatoryjna mediacja, a program promocyjny w którym mediacja jest obligatoryjna i jej koszty
pokrywa Skarb Państwa. Obecnie taki program funkcjonuje w Opolu. Adw. Katarzyna Ciszewska Przyłuska
powiedziała, że zespół pracujący nad nowelizacją wybrał właściwy sposób regulacji. Przez zmiany udało się
pokazać, iż mediacja jest preferowaną formą rozwiązywania sporów jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu
lub przed pierwszym posiedzeniem. Wskazał na to m.in. przepis, który przewiduje zwrot wpisu sądowego jeśli
strony zawrą ugodę przed mediatorem przed pierwszym posiedzeniem sądowym.
Odpowiadając na wypowiedź adw. Katarzyny Ciszewskiej - Przyłuskiej paneliści stwierdzili, że kiedyś podobna regulacja znajdowała się w postępowaniu w sprawach gospodarczych i odgrywała rolę przy sprawach
w których wartość przedmiotu sporu wynosiła ok. 100 tys. zł. Dziś jest im jeszcze ciężko stwierdzić czy jest to
czynnik mający wpływ na decyzje klientów co do sposobu rozwiązywania sporów.
Odnosząc się do pytania Moderatora na temat kwestii podatkowych, uczestnik poprzedniego panelu dr Dominik Wolski (dyrektor działu prawnego Jeronimo Martins Polska) wyjaśnił, że nigdy ta kwestia nie była analizowana. Nie jest to decydujący element przy wyborze mediacji jako sposobu rozwiązywania sporu. Kierujący
dużymi przedsiębiorstwami podejmują decyzję na podstawie innych czynników.
W kolejnej części panelu uczestnicy skupili się na reformie przepisów w odniesieniu do postępowania arbitrażowego. Pierwszy głos zabrał mec. Paweł Lewandowski. Zauważył, że arbitraż ma zastosowanie przede wszystkim w dużych skomplikowanych sprawach w których istnieje możliwość kompromisu. Stwierdził, że polskie
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r.pr. Paweł Lewandowski, Domański Zakrzewski Palinka

prawo arbitrażowe z 2005r. jest
całkiem dobre. Borykało się ono
jednak z 3 głównymi problemami.
Pierwszym z nich jest zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych,
drugim był problem losów zapisu
na sąd polubowny w przypadku
upadłości, a trzecim kwestia długości postępowań o uznanie wyroku sądu arbitrażowego i postępowania skargowego o uchylenie
wyroku sądu arbitrażowego. Po reformie prawa arbitrażowego udało
się przynajmniej częściowo wyeliminować problem drugi i trzeci.
Zarówno postępowanie delibacyjne jak i postępowanie skargowe
zostało skrócone i dziś toczy się
jedynie przed sądem apelacyjnym
i Sądem Najwyższym.

W przypadku postępowania delibacyjnego w odniesieniu do wyroku sądu krajowego nie ma skargi do Sądu
Najwyższego tylko tzw. zażalenie poziome do innego składu sądu apelacyjnego. Taki sposób uregulowań dorównuje standardom europejskim. Choć, jak zauważył Panelista, w Austrii i Szwajcarii skargi o uchylenie wyroków sądów arbitrażowych są bezpośrednio kierowane do odpowiedników Sądu Najwyższego w tych państwach. Nowelizacja spowodowała więc uproszczenie i przyśpieszenie procedury. Jak zauważył mec. Paweł
Lewandowski musimy pamiętać, że sąd państwowy w odniesieniu do wyroku sądu arbitrażowego ma ograniczoną kognicję, dlatego jego zdaniem sąd pierwszej instancji jest zbyteczny. Aby przyśpieszyć całą procedurę
skrócono czas w jakim można zaskarżyć wyrok sądu arbitrażowego z 3 miesięcy do 2 miesięcy. Jak zauważył
Prelegent, są jednak państwa w których ten czas wynosi 30 dni. Mec. Paweł Lewandowski pozytywnie ocenia
wprowadzone zmiany. Uważa, że dzięki nim udało się podołać jednemu z głównych problemów postępowania
arbitrażowego.
Odnosząc się do kwestii zapisu na sąd polubowny w przypadku upadłości jednej ze stron, Panelista stwierdził,
że był to drugi istotny problem w przypadku postępowań arbitrażowych. Według istniejących regulacji taki
zapis wygasał, gdy strona ogłosiła upadłość nie tylko przed wszczęciem postępowania, ale również w czasie
jego trwania. Powodowało to, że dzień przed wydaniem wyroku sądu arbitrażowego mógł wygasnąć zapis na
sąd polubowny na skutek ogłoszenia upadłości. Po reformie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
regulacje te zostały odpowiednio zmienione. Dzięki nowelizacji można sensownie zapanować nad sytuacją.
Problemem, który wciąż pozostaje, jest zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych. Podsumowując w opinii
mec. Pawła Lewandowskiego dzięki wprowadzonym zmianom udało się uatrakcyjnić arbitraż w Polsce. Jednak
nadal długość postępowań postarbitrażowych dubluje czasowo długość postępowania arbitrażowego.
W czasie trwania postępowań przed sądem państwowym często zostaje wstrzymana wykonalność wyroku
sądu arbitrażowego. Doprowadza to do tego, że postępowania arbitrażowe trwają średnio 6/7 lat.
Odnosząc się do drugiego problemu Moderator mec. Kamil Zawicki przywołał sprawę Elektrim dot. przejęcia
kontroli nad Polską Telefonią Cyfrową. Zauważył, że w tamtym czasie Polska stała się niechlubną gwiazdą
świata arbitrażowego na skutek niekorzystnych regulacji prawa upadłościowego. W związku z upadłością firmy
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Elektrim pojawił się problem kilkunastu klauzul arbitrażowych. Natomiast komentując kwestię przyśpieszenia
postępowań postarbitrażowych mec. Kamil Zawicki zapytał Panelistów co sądzą o tym, aby w zmianach pójść
jeszcze dalej i zlikwidować jedno z tych postępowań (i ewentualnie, które?) , kiedy mamy do czynienia z krajowym wyrokiem sądu arbitrażowego, tak aby uniknąć dublowania postępowań.
Mec. Paweł Lewandowski zauważył, że taki system obowiązuje w Niemczech, gdzie nie ma postępowania skargowego. W jego ocenie mógłby to być właściwy kierunek zmian w prawie polskim. Innym sposobem niż zmiany legislacyjne mogłaby być umowa stron przewidująca, odstąpienie uczestników postepowania od złożenia
skargi od wyroku sądu arbitrażowego. Panelista przywołał jednak przykład Szwajcarii, w której taka umowa
możliwa jest tylko dla podmiotów zagranicznych, natomiast podmioty krajowe nigdy nie mogą zrezygnować
z możliwości zaskarżenia wyroku sądu arbitrażowego. Zauważył, że istnieje wiele rozwiązań, ale rezygnacja
z dublowania się postępowań jest rzeczą wartą uwagi.
Następnie głos w dyskusji zabrał dr Marcin
Asłanowicz, który w swoim wystąpieniu odniósł się do dwóch kwestii. Po pierwsze do
oceny części V KPC, a po drugie do nadawania szybkości i sprawności postępowaniom sądowym i arbitrażowym. Przechodząc
do pierwszej kwestii, dr Marcin Asłanowicz
zaznaczył, że nie zgadza się z mec. Pawłem
Lewandowskim, iż regulacja postępowań arbitrażowych zawierała jedynie 3 problemy.
W jego opinii istnieje kilkanaście takich problemów przykładowo: zasady odpowiedzialności arbitra, kwestia powołania sędziów
r.pr dr Marcin Asłanowicz, Wolf Theiss
państwowych na arbitra, problem przerwania biegu terminu przedawnienia w przypadku niewłaściwego forum arbitrażowego. Część problemów wraz
z postulatami zmian została przedstawiona w Białej Księdze Arbitrażu Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Następnie zrealizowano kilka z nich w ramach tzw. lex haładii. Odnosząc się do drugiego problemu: szybkości
postępowań arbitrażowych. Dr Marcin Asłanowicz zgodził się, że skrócenie możliwości zaskarżenia wyroku
z 3 do 2 miesięcy jest zmianą pozytywną. W opinii Prelegenta nie będzie to miało jednak znaczącego wpływu
na szybkość postępowań postarbitrażowych, gdyż obecnie na wyznaczenie rozprawy w sądzie apelacyjnym
w Warszawie czy innych dużych miastach czeka się od 12 do 15 miesięcy. Sytuacja nie jest więc dobra. Same
postępowania arbitrażowe też nie trwają bardzo krótko, gdyż co do zasady jest to okres przynajmniej 1 roku.
W obliczu takiej sytuacji skrócenie więc o 1 miesiąc czasu na możliwość zaskarżenia wyroku sądu arbitrażowego jest bardzo nieznacznym skróceniem i przyśpieszeniem postępowania arbitrażowego. W odpowiedzi na
prośbę o wskazanie postulatów albo ocenę zmian które już weszły w życie dr Marcin Asłanowicz wskazał nowelizacje art. 1174§1 oraz art. 1206 i 1212 KPC. Omawiając zmianę artykułu 1174§1 KPC zauważył, że bardzo pozytywna jest konieczność złożenia przez arbitrów oświadczenia o bezstronności na piśmie. Panelista nie uznał
tego za zmianę przełomową, gdyż identyczna regulacja znajdowała się w regulaminach wielu sądów polubownych. Również za pozytywny wymóg uznał dr Marcin Asłanowicz konieczność składania takiego oświadczenia
stronom i pozostałym arbitrom, a nie jak do tej pory tylko stronom. W ten sposób wszyscy arbitrzy wiedzą
czy i jakie oświadczenie zostało złożone. Wprowadzono też korektę brzmienia art. 1174§1 KPC polegającą na
tym, że arbiter teraz „ujawnia”, a nie tylko „powinien” ujawnić kwestie wpływające na bezstronność. Ogólnie
problematyka bezstronności arbitra ma bardzo istotne znaczenie, gdyż pociąga za sobą kwestię wyłączenia arbitra. Obecnie pomimo spadku ilości postępowań arbitrażowych stale rośnie liczba uwzględnianych wniosków
o wyłączenie sędziego. Tendencja spadkowa nie jest widoczna jedynie w polskich sądach arbitrażowych przy
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KIG-u czy Lewiatanie, ale też w innych sądach arbitrażowych np. VIAC. W zeszłym roku do KIG-u
wpłynęło ok. 260 spraw, gdzie wcześniej było to ok. 600 spraw rocznie.
W sądach arbitrażowych za granicą ten współczynnik jest jeszcze niższy. Pomimo tego zjawiska, w toczących
się postępowaniach arbitrażowych wniosek o wyłączenie arbitra traktowany jest jako element gry procesowej.
Dr Marcin Asłanowicz na podstawie swoich badań zauważył, że co raz więcej wniosków o wyłączenie arbitra
jest uwzględnianych. Według niego takie zjawisko zniechęca przedsiębiorców do korzystania z arbitrażu, gdyż
spada zaufanie do bezstronności arbitrów i samej instytucji arbitrażu. Panelista uważa, że zmiana art. 1174§1
KPC może odrobinę przyczynić się do odwrócenia zaprezentowanej tendencji. Zapytany przez Moderatora
o inne czynniki, zauważył że może to być popularyzacja arbitrażu, wzrost jego poziomu. Odnosząc się do poziomu arbitrażu dr Marcin Asłanoicz przywołał w jego opinii pozytywną praktykę egzekwowaną przez ICC.
Polega ona na tym, że gdy arbitrzy opóźniają się ze sporządzeniem wyroku albo przygotowaniem jego
uzasadnienia to obniżane jest im wynagrodzenie. Osobiście oprócz wskazanych wyżej powodów Prelegent
nie widział innych możliwości na odwrócenie tendencji spadkowej. W opinii dr Marcina Asłanowicza nie ma
możliwości, aby arbitraż powrócił do poziomu sprzed 5 lat. Jego zdaniem postępowanie arbitrażowe stanowi
margines po-stępowań spornych. (ok. 1000 postępowań arbitrażowych przy 1 mln spraw spornych). Panelista
zauważył, że arbitraż jest tylko pozornie szybszy jeśli zestawiamy go z drogą sądownictwa powszechnego, nie
jest on jednak tańszy. Jedynymi zaletami jakie pozostają jest poufność tego postępowania i profesjonalizm
arbitrów, który jednak znajduje pełne wykorzystanie jedynie przy bardzo skomplikowanych sporach.
Odnosząc się do wypowiedzi poprzednika mec. Paweł Lewandowski zwrócił uwagę, że nie należy mieszać terminów przewidzianych przez normy prawne (KPC) i terminów rzeczywistych. Zauważył też, że sądownictwo
polskie wg raportu Komisji Europejskiej znajduje się w środkowej części statystyk w odniesieniu do szybkości
działania.
Moderator mec. Kamil Zawicki stwierdził, że poruszony został bardzo ważny problem – kwestii podmiotowych w arbitrażu. Moderator poprosił o komentarz czy obecnie rzeczywiście trzeba się koncentrować na zdyscyplinowaniu arbitrów i kwestiach osobowych.
Odpowiadając na postawione pytanie mec. Paweł Lewandowski zaproponował, że pewne elementy dyscyplinujące i przyśpieszające postępowanie mogłyby się znaleźć w regulaminach sądów arbitrażowych. W opinii
Prelegenta arbitraż ma swoją przyszłość w dużych sporach infrastrukturalnych, które dziś trafiają do sądów
powszechnych.
Przykładowo
wskazał na spory między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad a wykonawcami.
Inne zdanie w tym temacie wyraził mec. Paweł Samborski, który
stwierdził, że wprowadzona reforma spowodowała, że nie ma
już istotnych problemów w części
V KPC. W opinii Prelegenta pozostaje nam zmierzanie do pewnych ideałów. Czynnikiem nad
którym jednak trzeba pracować
jest kwestia jak uczynić arbitraż
bardziej przyjaznym dla użytkownika. Musimy przekonać do
niego przedsiębiorców, którzy nie

Dyskusja
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są przekonani do arbitrażu z uwagi na długi czas postępowania i duże koszty.
Moderator Kamil Zawicki na koniec tego panelu wrócił jeszcze do wątku mediacyjnego. Zauważył, że w trakcie
całego Kongresu dużo mówiono o dojrzałości i zaufaniu w biznesie. Dzielono możliwość zastosowania mediacji
w zależności od tego czy mieliśmy do czynienia z wielkimi korporacjami czy z małymi przedsiębiorcami. Mec.
Kamil Zawicki podsunął pod rozwagę czy ten podział nie powinien przebiegać inaczej, mianowicie pomiędzy
światem anglosaskim, a światem kontynentalnym. Przywołał tu sprawę, w której spór przed polskim sądem toczyły dwa podmioty z krajów common law. Jednocześnie prowadziły one między sobą samodzielnie rozmowy
w celu osiągnięcia kompromisu. W pewnym momencie zdecydowały się zaangażować mediatora, który dzięki
swojemu profesjonalizmowi doprowadził w 2 tygodnie do zawarcia ugody. Mec. Kamil Zawicki zastanawiał się
czy podejście do osoby mediatora, jako podmiotu który wnosi wartość dodaną, nie zależy od tego czy podmiot
zaangażowany w spór jest z kultury prawnej świata anglosaskiego czy kontynentalnego. Zauważył, że mediacja
powstała właśnie w tradycji anglosaskiej i być może nie da się jej wtłoczyć w ramy systemu kontynentalnego.
Do tej wypowiedzi odniosła się dyrektor Joanna Sauter – Kunach stwierdzając, że obecnie uczymy się przezwyciężać problemy związane z zaufaniem i kulturą współdziałania. Według niej należy optymistycznie patrzyć
na rozwój mediacji w naszym kraju. Same prace nad ustawą nowelizującą spowodowały, że zaczęło się mówić
o mediacji. Nałożenie obowiązków informacyjnych na sąd czy konieczność informowania w pozwie o próbie
mediacji lub polubownego rozwiązania sporu sprawiły, że więcej spraw kierowanych jest do mediacji i jednocześnie wzrasta liczba ugód.
Następnie głos zabrał dr Tomasz Cyrol, który porównał regulacje legislacyjne dot. mediacji do narzędzi. Społeczeństwo decyduje czy chce z tych narzędzi korzystać. Od nas jako od społeczeństwa zależy czy będzie to
instytucja często wykorzystywana tak, że w każdej powiatowej izbie gospodarczej powstanie sąd arbitrażowy
lub będzie przeprowadzana mediacja. Czy też będą to instytucje zarezerwowane dla wybranych. Jednocześnie
dr Tomasz Cyrol poinformował, że Komitet Mediacji przy IBA prowadzi badania na temat stosowania mediacji
w poszczególnych państwach.
Po tej wypowiedzi nastąpiło zakończenie panelu dot. praktycznego funkcjonowania reformy prawa arbitrażowego i mediacji gospodarczej A.D. 2016.
Podsumowując cały Kongres dr Tomasz Cyrol stwierdził, że mieliśmy do czynienia z trzema bardzo ciekawymi
panelami. Pierwszy z nich pokazał funkcjonowanie ODR na przykładzie ochrony konsumenta i sporów o domeny internetowe. Zostały zaprezentowane obecne ramy prawne jak i przyszłość kiedy dyrektywa zostanie już
implementowana do systemu prawnego. Zauważył też, że ODR są z pewnością wizją przyszłości, która nadaje
się do realizacji. Drugi z nich poświęcony był rozważaniom czy mediacja i korporacje mogą podążać tą samą
ścieżką, czy też są to dwie przeciwności i zakończył się stwierdzeniem, że mediacja może być dobrą praktyką
korporacyjną. Trzeci panel był natomiast panelem refleksyjnym na temat tego jak zmiany prawne wprowadzone w styczniu 2016r. funkcjonują i będą funkcjonować.
Dr Tomasz Cyrol zauważył, że to od nas zależy jak zmiany będą funkcjonować. Jeśli będziemy chcieli stosować
mediację i arbitraż to będą to instytucje wspaniale działające. Jeśli jednak zdecydujemy się poddać spór pod
rozstrzygnięcie sądów powszechnych to mediacja i arbitraż pozostaną ciekawostkami podobnymi do spółki
akcyjnej w okresie PRL.
Na zakończenie nastąpiły podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację Kongresu. Uczestnicy zostali również zaproszeniu do innych wydarzeń organizowanych przez Instytut Allerhanda m.in. Salonie Mediacji
i Akademii Mediacji.
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