1. Kodeks cywilny1
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
Tekst jednolity z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)2
(zm.: Dz.U. 2019, poz. 1495; 2020, poz. 2320; 2021, poz. 1509)

Wyciąg

KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA
(…)

Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń
Art. 117. [Pojęcie] § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje
roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
§ 21 . Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.
§ 3. (uchylony)
Art. 1171 . [Uprawnienie] § 1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po
rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia
roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego
względy słuszności.
§ 2. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szczególności:
1) długość terminu przedawnienia;
2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia
roszczenia;
3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia
przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.
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Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy.
Tekst jednolity ogłoszono dnia 8.10.2020 r.
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1 KC Art. 118–123
Art. 118. [Terminy] Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
Art. 119. [Zakaz zmian] Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani
przedłużane przez czynność prawną.
Art. 120. [Początek] § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od
podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna
się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony
podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia,
w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do
treści roszczenia.
Art. 121. [Zawieszenie] Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez
czas trwania władzy rodzicielskiej;
2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do
czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie
może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.
Art. 122. [Wstrzymanie zakończenia] § 1. Przedawnienie względem osoby,
która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się
wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela
ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.
§ 2. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, jego bieg liczy
się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym
ustała przyczyna jego ustanowienia.
§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do biegu przedawnienia
przeciwko osobie, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.
Art. 123. [Przerwanie] § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do
rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo
przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
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Art. 124–918 KC 1
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.
§ 2. (uchylony)
Art. 124. [Bieg po przerwie] § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia
biegnie ono na nowo.
§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu
przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub
egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo
przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
Art. 125. [Terminy po orzeczeniu] § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd
przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe
należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.
§ 2. (uchylony)
(…)

KSIĘGA TRZECIA. ZOBOWIĄZANIA
(…)

Tytuł XXXV. Ugoda
Art. 917. [Pojęcie] Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa
w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby
uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.
Art. 918. [Błąd] § 1. Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej
pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu
faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy,
a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody
strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.
§ 2. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została
zawarta w złej wierze.
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2. Kodeks postępowania cywilnego
z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296)
Tekst jednolity z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805)1
(zm.: Dz.U. 2018, poz. 398; 2019, poz. 55, poz. 2070; 2020, poz. 2320; 2021, poz. 1177,
poz. 1666, poz. 1981, poz. 2052)

Wyciąg

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne
Art. 1.2,3 [Sprawy cywilne] Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy
tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).
Art. 2. [Droga sądowa] § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane
są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.
§ 1a–2. (uchylone)
§ 3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.
(…)

1

Tekst jednolity ogłoszono dnia 4.10.2021 r.
Utracił moc z dniem 17 lipca 2000 r., rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia
„sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych,
których źródło stanowi decyzja administracyjna, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r. sygn. akt SK. 12/99 (Dz.U. poz. 665).
3
Utracił moc z dniem 11 września 2017 r.:
– w zakresie, w jakim dotyczy zagadnienia oceny prawidłowości procedury wyboru
sędziego Trybunału Konstytucyjnego;
– w zakresie, w jakim dotyczy zagadnienia oceny prawidłowości procedury przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołania
ich przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2017 r. sygn. akt K 10/17 (Dz.U. poz. 1727).
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Art. 10–98 KPC 2
Art. 10. [Ugoda sądowa] W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.
(…)

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
(…)
Tytuł V. Koszty procesu
Dział I. Zwrot kosztów procesu
Art. 98. [Pojęcie; zasady zwrotu] § 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do
celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).
§ 11 . Od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się
odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym
je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawomocne z chwilą
wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu – za
czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia
zapłaty.
§ 12 . W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek strony, która
w toku procesu poniosła szczególnie wysoki wydatek podlegający zwrotowi,
sąd może przyznać jej odsetki przewidziane w § 11 od kwoty równej temu
wydatkowi za czas od dnia jego poniesienia przez stronę do dnia zapłaty.
§ 2. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub
rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe,
koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość
zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.
§ 3. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone
w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz
koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.
§ 4. Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub
dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodze5

2 KPC Art. 981 –103
nie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego regulują odrębne
przepisy.
Art. 981 . [Koszty mediacji] § 1. Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się
koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd. Przysługujące
mediatorowi wynagrodzenie i zwrot wydatków związane z prowadzeniem
mediacji nie mogą być wyższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie § 4.
§ 2. Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy
od dnia zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o odmowie
zatwierdzenia ugody przez sąd, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się
także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części opłaty.
§ 3. Do określenia kosztów mediacji stosuje się odpowiednio art. 98 § 2 i 3.
§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
wynagrodzenia mediatora, w tym stałego mediatora, za prowadzenie postępowania mediacyjnego wszczętego na podstawie skierowania sądu i wydatki
mediatora, w tym stałego mediatora, podlegające zwrotowi, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy i wartość przedmiotu sporu oraz sprawny przebieg postępowania mediacyjnego, a także niezbędne wydatki związane z prowadzeniem
mediacji.
Art. 99. [Radca prawny] Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego,
rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej
zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu
adwokata.
Art. 100. [Stosunkowe rozdzielenie] W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.
Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich
kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.
Art. 101. [Zwrot mimo przegrania] Zwrot kosztów należy się pozwanemu
pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia
sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.
Art. 102. [Zasada słuszności] W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd
może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać
jej w ogóle kosztami.
Art. 103. [Zasada zawinienia] § 1. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może
włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych
ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem.
§ 2. Przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia
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lub opóźnionego powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej
odmowy poddania się mediacji.
§ 3. Jeżeli strona:
1) pomimo wezwania do osobistego stawiennictwa nie stawiła się w celu
udziału w czynności sądu i nie usprawiedliwiła swego niestawiennictwa,
2) w toku postępowania bez usprawiedliwienia nie stawiła się na posiedzenie
mediacyjne pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na mediację
– sąd może, niezależnie od wyniku sprawy, włożyć na tę stronę obowiązek
zwrotu kosztów w części wyższej, niż nakazywałby to wynik sprawy, a nawet
zwrotu kosztów w całości.
§ 4. O możliwości tej sąd poucza strony przy wezwaniu do osobistego stawiennictwa lub przy skierowaniu stron do mediacji.
Art. 104. [Ugoda sądowa] Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi
się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.
Art. 1041 . [Zniesienie wzajemne] Koszty mediacji prowadzonej na skutek
skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony
nie postanowiły inaczej.
Art. 105. [Współuczestnicy] § 1. Współuczestnicy sporu zwracają koszty
procesu w częściach równych. Sąd może jednak nakazać zwrot kosztów odpowiednio do udziału każdego ze współuczestników w sprawie, jeżeli pod
tym względem zachodzą znaczne różnice.
§ 2. Na współuczestników sporu odpowiadających solidarnie co do istoty
sprawy sąd włoży solidarny obowiązek zwrotu kosztów. Za koszty wynikłe
z czynności procesowych, podjętych przez poszczególnych współuczestników wyłącznie we własnym interesie, inni współuczestnicy nie odpowiadają.
Art. 106. [Udział prokuratora] Udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia
zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa.
Art. 107. [Interwenient uboczny] Interwenient uboczny, do którego nie mają zastosowania przepisy o współuczestnictwie jednolitym, nie zwraca kosztów przeciwnikowi strony, do której przystąpił. Sąd może jednak przyznać od
interwenienta na rzecz wygrywającego sprawę przeciwnika strony, do której
interwenient przystąpił, zwrot kosztów wywołanych samoistnymi czynnościami procesowymi interwenienta. Sąd może także przyznać interwenientowi koszty interwencji od przeciwnika obowiązanego do zwrotu kosztów.
Art. 108. [Orzekanie o kosztach] § 1. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym
orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Sąd może jednak rozstrzygnąć jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając
szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu; w tej sytuacji, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, referendarz sądowy w sądzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym
dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów obciążających strony.
7
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§ 2. Sąd drugiej instancji, uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazując
sprawę sądowi pierwszej instancji do rozpoznania, pozostawia temu sądowi
rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.
Art. 1081 . [Postanowienie o kosztach] Jeżeli w toku postępowania sąd nie
orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych lub orzeczeniem nie objął
całej kwoty należnej z tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wydaje
sąd, przed którym sprawa toczyła się w pierwszej instancji.
Art. 109. [Wygaśnięcie roszczenia] § 1. Roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie
zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. Jednakże
o kosztach należnych stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub
rzecznika patentowego sąd orzeka z urzędu.
§ 2. Orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod uwagę celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy. Przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, sąd bierze pod uwagę
niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego
w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu,
również przed wniesieniem pozwu, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.
Art. 110. [Koszty od osób niebędących stroną] Sąd może zasądzić od
świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego – po ich
wysłuchaniu – zwrot kosztów wywołanych ich rażącą winą.
(…)
Tytuł VI. Postępowanie
(…)
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze
Oddział 1. Mediacja
Art. 1831 . [Umowa o mediację] § 1. Mediacja jest dobrowolna.
§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także
przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła
wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.
§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.
8
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§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą
stron także w toku sprawy.
Art. 1832 . [Mediator] § 1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.
§ 2. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie
spoczynku.
§ 3. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz
uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację
o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi
sądu okręgowego.
§ 31 . Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego kodeksu jest mowa o mediatorze, należy przez to rozumieć także stałego mediatora, chyba że przepisy
niniejszego kodeksu stanowią inaczej.
§ 4. Stały mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych
powodów, o których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, a jeżeli
strony do mediacji skierował sąd – również sąd.
Art. 1833 . [Zasada bezstronności] § 1. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji.
§ 2. Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby
wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności.
Art. 1833a . [Metody mediacji] Mediator prowadzi mediację, wykorzystując
różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub
na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie
są dla stron wiążące.
Art. 1834 . [Niejawność postępowania] § 1. Postępowanie mediacyjne nie
jest jawne.
§ 2. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się
w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne
osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.
§ 3. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem
lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych
ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.
Art. 1835 . [Wynagrodzenie mediatora] § 1. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji,
chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.
9
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§ 2. Należności, o których mowa w § 1, mediator pobiera bezpośrednio od
stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej
jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów
sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony
nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.
Art. 1836 . [Wniosek o wszczęcie mediacji] § 1. Wszczęcie mediacji przez
stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.
§ 2. Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje
wszczęta, jeżeli:
1) stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku
o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji;
2) strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia
doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji;
3) strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do
której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie
tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora;
4) strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody
na mediację.
§ 3. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1–3, strona wytoczy powództwo o roszczenie, które było objęte wnioskiem o przeprowadzenie
mediacji, w terminie trzech miesięcy od dnia:
1) w którym mediator lub druga strona złożyli oświadczenie powodujące, że
mediacja nie została wszczęta albo
2) następnego po upływie tygodnia od dnia doręczenia wniosku o przeprowadzenie mediacji, gdy mediator lub druga strona nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w pkt 1
– w odniesieniu do tego roszczenia zostają zachowane skutki przewidziane
dla wszczęcia mediacji.
Art. 1837 . [Zawartość wniosku] Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników.
Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się
odpis tej umowy.
Art. 1838 . [Postanowienie o skierowaniu do mediacji] § 1. Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania.
§ 2. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia
ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji
nie wyraziła zgody na mediację.
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§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się w sprawach rozpoznawanych w postępowaniach upominawczym oraz nakazowym, chyba że doszło do skutecznego
wniesienia zarzutów.
§ 4. Przewodniczący może wezwać strony do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Spotkanie informacyjne może prowadzić sędzia, referendarz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego lub stały mediator.
§ 5. Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę przewodniczący dokonuje oceny, czy skierować strony do mediacji. W tym celu przewodniczący, jeżeli zachodzi potrzeba wysłuchania stron, może wezwać je do
osobistego stawiennictwa na posiedzeniu niejawnym.
§ 6. Jeżeli strona bez uzasadnienia nie stawi się na spotkanie informacyjne
lub posiedzenie niejawne, sąd może obciążyć ją kosztami nakazanego stawiennictwa poniesionymi przez stronę przeciwną.
Art. 1839 . [Wybór mediatora] § 1. Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji
w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych
mediatorów.
§ 2. Mediator ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy, chyba że strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia
kierującego strony do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora
z aktami.
§ 3. Po skierowaniu stron do mediacji, przewodniczący niezwłocznie
przekazuje mediatorowi dane kontaktowe stron oraz ich pełnomocników,
w szczególności numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, o ile je posiadają.
Art. 18310 . [Wyznaczenie terminu] § 1. Kierując strony do mediacji, sąd
wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek
stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji
może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu
sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania
sądowego.
§ 2. Przewodniczący wyznacza rozprawę po upływie terminu, o którym
mowa w § 1, a przed jego upływem, jeżeli choć jedna ze stron oświadczy, że
nie wyraża zgody na mediację.
Art. 18311 . [Termin i miejsce posiedzenia] Mediator niezwłocznie ustala
termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie
mediacji bez posiedzenia mediacyjnego.
Art. 18312 . [Protokół z przebiegu] § 1. Z przebiegu mediacji sporządza
się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia media11
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cji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres
mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.
§ 2. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się
w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność
podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.
§ 21 . Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do
sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony.
§ 3. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
Art. 18313 . [Zawarcie ugody] § 1. W przypadku gdy strona, po zawarciu
ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację,
wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.
§ 2. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa
protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.
Art. 18314 . [Klauzula wykonalności] § 1. Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, o którym mowa w art. 18313 , na wniosek strony niezwłocznie
przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.
§ 2. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza
ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd
zatwierdza ugodę postanowieniem.
§ 3. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia
prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
Art. 18315 . [Moc wiążąca ugody] § 1. Ugoda zawarta przed mediatorem,
po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie
jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.
§ 2. Przepis § 1 nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności
prawnej.
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze
Art. 184. [Dopuszczalność ugody] Sprawy cywilne, których charakter na to
zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem
pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna
z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia
prawa.
Art. 185. [Tryb] § 1. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na
właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właś12
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ciwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do
sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego.
§ 11 . W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe. Do wezwania niespełniającego tych wymogów przepis art. 130
stosuje się odpowiednio.
§ 2. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego.
§ 3. Z posiedzenia sporządza się protokół. Jeżeli doszło do ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza się w odrębnym dokumencie
stanowiącym załącznik do protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody stwierdza się w protokole.
Art. 186. [Skutki niestawiennictwa stron] § 1. Jeżeli wzywający nie stawi
się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek
zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.
§ 2. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie,
sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew,
odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, uwzględni
koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie
w sprawie.
Rozdział 2. Pozew
(…)
Art. 2021 . [Skierowanie stron do mediacji] Jeżeli strony przed wszczęciem
postępowania sądowego zawarły umowę o mediację, sąd kieruje strony do
mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do
istoty sprawy.
(…)
Dział III. Dowody
(…)
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe
(…)
Oddział 3. Zeznania świadków
Art. 258. (uchylony)
Art. 259. [Niezdolność bycia świadkiem] Świadkami nie mogą być:
1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;
2) wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” oraz osoby zobowią13
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zane do zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem;
3) przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji
mającej zdolność sądową;
4) współuczestnicy jednolici.
Art. 2591 . [Tajemnica mediacji] Mediator nie może być świadkiem co do
faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba
że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
Art. 260. [Ograniczenie dowodu z zeznań świadka będącego współuczestnikiem] Współuczestnik sporu, niebędący współuczestnikiem jednolitym,
może być świadkiem co do faktów dotyczących wyłącznie innego współuczestnika.
Art. 261. [Prawo odmowy zeznań] § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych,
zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak
również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku
przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.
§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie
poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań
co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.
Art. 262. [Treść wezwania] Sąd, wzywając świadka, wymieni w wezwaniu
imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach
za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o wynagrodzeniu
za utratę zarobku.
Art. 263. [Przesłuchanie niepełnosprawnych] Świadka, który nie może się
stawić na wezwanie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się usunąć przeszkody, przesłuchuje się w miejscu jego pobytu.
Art. 264. [Kolejność przesłuchiwania] Kolejność przesłuchania świadków
oznacza przewodniczący. Świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie
mogą być obecni przy przesłuchaniu innych świadków.
Art. 265. [Tłumaczenie zeznań] § 1. Do przesłuchania świadka niewładającego dostatecznie językiem polskim sąd może przybrać tłumacza.
14
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§ 2. Do tłumaczy stosuje się odpowiednio przepisy o biegłych. Pracownik organów wymiaru sprawiedliwości może pełnić obowiązki tłumacza bez
składania przyrzeczenia, lecz z powołaniem się na ślubowanie służbowe.
Art. 266. [Pouczenie; przyrzeczenie] § 1. Przed przesłuchaniem świadka
uprzedza się go o prawie odmowy zeznań i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.
§ 2. Przesłuchanie rozpoczyna się od zadania świadkowi pytań dotyczących jego osoby oraz stosunku do stron.
§ 3. Jeżeli świadek ma składać zeznania, odbiera się od niego przyrzeczenie, po pouczeniu go o znaczeniu tego aktu.
Art. 267. [Zwolnienie od przyrzeczenia] Nie składają przyrzeczenia świadkowie małoletni, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, oraz osoby skazane
wyrokiem prawomocnym za fałszywe zeznania. Inni świadkowie mogą być
za zgodą stron zwolnieni przez sąd od złożenia przyrzeczenia.
Art. 268. [Treść przyrzeczenia] Brzmienie przyrzeczenia jest następujące:
„Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając
z tego, co mi jest wiadome”.
Art. 269. [Sposób składania] § 1. Świadek składa przyrzeczenie, powtarzając za sędzią lub odczytując na głos tekst przyrzeczenia, przy czym wszyscy –
z wyjątkiem sędziów – stoją.
§ 2. Niemi i głusi składają przyrzeczenie przez podpisanie jego tekstu lub
przy pomocy biegłego.
Art. 270. (uchylony)
Art. 271. [Sposób zeznawania] § 1. Świadek składa zeznanie ustnie, zaczynając od odpowiedzi na pytania przewodniczącego, co i z jakiego źródła wiadomo mu w sprawie, po czym sędziowie i strony mogą w tymże przedmiocie
zadawać mu pytania.
§ 2. Niemi i głusi składają zeznania na piśmie lub przy pomocy biegłego.
Art. 2711 . [Zeznania] Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie
tekstu przyrzeczenia. Świadek jest obowiązany złożyć tekst zeznania w sądzie
w terminie wyznaczonym przez sąd. Przepisy art. 165 § 2, art. 274 § 1 i art. 276
stosuje się odpowiednio.
Art. 272. [Konfrontacja] Świadkowie, których zeznania przeczą sobie wzajemnie, mogą być konfrontowani.
Art. 2721 . [Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego] Jeżeli sąd poweźmie wątpliwość co do zdolności spostrzegania lub komunikowania spostrze15
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żeń przez świadka, może zarządzić przesłuchanie go z udziałem biegłego
lekarza lub psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić.
Art. 273. [Protokół; zwolnienie świadka] § 1. Zeznanie świadka, po zapisaniu do protokołu, sporządzonego zgodnie z art. 157 § 11 , będzie mu odczytane
i stosownie do okoliczności na podstawie jego uwag uzupełnione i sprostowane.
§ 2. Świadek może oddalić się z sądu nie wcześniej niż po uzyskaniu na to
zezwolenia przewodniczącego.
Art. 274. [Nieusprawiedliwione niestawiennictwo] § 1. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie
go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną
grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do świadka, który oddalił się bez zezwolenia przewodniczącego.
Art. 275. [Usprawiedliwienie niestawiennictwa] Świadek w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub
na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W przypadku usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny i przymusowego sprowadzenia.
Art. 276. [Nieuzasadniona odmowa zeznań] § 1. Za nieuzasadnioną odmowę zeznań lub przyrzeczenia sąd, po wysłuchaniu obecnych stron co do
zasadności odmowy, skaże świadka na grzywnę.
§ 2. Niezależnie od powyższej grzywny sąd może nakazać aresztowanie
świadka na czas nieprzekraczający tygodnia. Sąd uchyli areszt, jeżeli świadek
złoży zeznanie lub przyrzeczenie albo jeżeli sprawę ukończono w instancji,
w której dowód z tego świadka został dopuszczony.
Art. 2761 . [Wniosek o pociągnięcie żołnierza do odpowiedzialności dyscyplinarnej] W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej,
z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, obowiązkom, o których mowa w art. 274 i art. 276, sąd, zamiast skazać żołnierza
na grzywnę, występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz
ten pełni służbę, z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Art. 277. [Zwrot wydatków; wynagrodzenie] Świadek ma prawo żądać
zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu,
a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może przyznać
świadkowi zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania.
(…)
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