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Przedmowa

Instytucja mediacji z roku na rok zyskuje coraz większą popu-
larność. Stopniowo wzrasta liczba spraw kierowanych do postępowa-
nia mediacyjnego, a strony często same decydują się skorzystać z tego 
sposobu rozwiązania sporu. 

Ugoda zawarta przed mediatorem stanowi zakończenie pro-
cesu mediacji, będąc podsumowaniem działań stron i mediatora 
podejmowanych podczas całego postępowania mediacyjnego. Od-
zwierciedla ona nie tylko wolę stron, lecz także wywołuje skutki 
prawne. Idealną sytuacją jest, gdy strony po zawarciu ugody me-
diacyjnej zgodnie przestrzegają wykonania jej postanowień. Taka 
sytuacja ma miejsce co do zasady wówczas, gdy ugoda jest zawarta 
w wyniku mediacji kontraktowej. Taka ugoda mediacyjna stanowi 
przykład realizacji zasady swobody umów wyrażonej w Kodeksie 
cywilnym. Treść postanowień ugody nie podlega weryfikacji przez 
żaden organ, co pozwala stronom praktycznie dowolnie kształtować 
swoje stosunki prawne. Najczęściej jednak strony wnoszą o zatwier-
dzenie zawartej ugody przez sąd, gdy postępowanie mediacyjne zo-
staje wszczęte na skutek postanowienia sądu o skierowaniu sprawy 
do mediacji, bądź gdy jedna ze stron nie realizuje dobrowolnie po-
stanowień zawartej ugody. Powoduje to konieczność analizy treści 
postanowień zawartych w ugodzie sporządzonej przed mediatorem 
przez sąd. Niestety, często okazuje się, że ugoda zawarta przed me-
diatorem obarczona jest licznymi wadami, które uniemożliwiają 
wywołanie przez nią pożądanych przez strony skutków prawnych. 
Przyczyną tego jest chociażby obszerny i zróżnicowany katalog prze-
słanek odmowy zatwierdzenia przez sąd ugody zawartej przed me-
diatorem, którego przestrzeganie stanowi niełatwe zadanie podczas 
formułowania treści postanowień ugody mediacyjnej nawet dla do-
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świadczonych mediatorów. Prawidłowe skonstruowanie treści ugody 
zawartej przed mediatorem jest także istotne ze względu na wpływ 
wszczęcia mediacji na bieg terminu przedawnienia. 

Autorzy wyrażają nadzieję, że publikacja ta stanowić będzie 
przydatne kompendium wiedzy dla przyszłych i obecnych media-
torów z zakresu sporządzania ugód mediacyjnych, a zamieszczone 
w niej wzory ugód ułatwią im codzienną pracę. 

Toruń, czerwiec 2022 r. 
Autorzy
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