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Warszawa,  lipiec 2019 r. 
 

 
Konfederacja Lewiatan, jako koordynator sieci szesnastu Centrów Arbitrażu i Mediacji, 

utworzonych w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, zwraca się  do Prezesów 

sądów okręgowych i rejonowych o wprowadzenie wewnątrzsądowej procedury 

kierowania do mediacji sporów gospodarczych i pracowniczych. 

 

Jako reprezentatywna organizacja pracodawców oraz koordynator sieci centrów arbitrażu  

i mediacji podejmujemy liczne starania, aby ułatwiać przedsiębiorcom rozwiązywanie 

sporów. Bazując na najlepszych międzynarodowych i polskich doświadczeniach dokładamy 

wszelkich starań, aby mediacja ułatwiała rozwiązywanie sporów gospodarczych,  

a w konsekwencji wspomagała szybsze załatwianie spraw spornych w sądach w Polsce. 

Bez sprawnego i terminowego rozstrzygania sporów gospodarczych, polska gospodarka nie 

będzie funkcjonowała sprawnie.   

Zwracamy się do polskich sędziów o pomoc we wspólnym podjęciu działań zmierzających do 

naprawy tej sytuacji, przez szersze kierowanie spraw do mediacji. 

Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, mniej niż 1% spraw, które wpływają 

do sądów powszechnych jest kierowany do mediacji. Nasz niepokój budzi to, że liczba 

skierowań do mediacji od czasu wprowadzenia tej metody rozwiązania sporów do kpc  

w 2005 r. wzrastała bardzo powoli, chociaż systematycznie, ale ostatnio liczba spraw 

skierowanych do mediacji spadła. W 2016 roku odnotowano 6244 sprawy, a w 2018 roku 

zaledwie 4922.  

Zwracamy uwagę, że mediacja jest formą rozwiązywania sporów o wysokiej skuteczności  

i efektywności. Z danych statystycznych opublikowanych na stronach Ministerstwa 

Sprawiedliwości w sprawach pracowniczych, które trafiły do mediacji w latach 2017 i 2018, 
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w których mediacja faktycznie odbyła się - 45 % spraw zakończyło się ugodą. A z badań 

przeprowadzonych przez Uniwersytet Warszawski wynika, iż przeciętnie sprawy 

gospodarcze trwają od 2 do 6 miesięcy od momentu skierowania sprawy do mediacji.  

Zalety mediacji dostrzegł także Parlament Europejski. W raporcie z 2014 r. pt. „Reboting the 

Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing 

measures to increase the numer of mediations in EU” postuluje wprowadzenie 

obowiązkowego pierwszego posiedzenia mediacyjnego w niektórych kategoriach spraw lub 

określenie minimalnej, rocznej liczby skierowań spraw do mediacji gospodarczej. 

Misją sądów, podobnie jak organizacji pracodawców, jest m.in. budowanie przyjaznych 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólnie możemy się przyczynić do 

realizacji tego celu, przyspieszając postępowania sądowe, a co za tym idzie, likwidując zatory 

płatnicze. Rozwiązaniem jest korzystanie z mediacji. Apelujemy do Państwa – jako do 

przedstawicieli polskiej władzy sądowniczej o kierowanie spraw gospodarczych  

i pracowniczych do mediacji. 

 

Apel nasz popierają następujące osoby i organizacje: 

 

dr Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan 

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza 

dr Anna Czekirda – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim 

Sebastian Chwedeczko – Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 

dr Paweł Drembkowski – Dyrektor Generalny Centralnego Instytutu Analiz Polityczno-

Prawnych 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego 

Henryk Galwas – Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej 
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dr hab. Ewa Gmurzyńska – Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Sławomir Halbryt – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 

Michał Haze – Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku 

Jerzy Korolewicz – Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej 

Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego 

Grzegorz Szczerski – Prezydent Północnego Związku Pracodawców 

Cezary Tkaczyk – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus – Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Śląski 

 

 

 

 


