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Wybrane uwagi dotyczące mediacji on-line 
 

 

 

Poniższe uwagi są poglądami autora. Nie stanową jakichkolwiek wytycznych 

i nie mają dla kogokolwiek formy wiążącej. 

 

Wszczęcie mediacji bez udziału sądu 

 

Zgodnie z art.  1836 §  1 k.p.c. wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą 

doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym 

dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Żaden przepis nie przewiduje formy 

wniosku i sposobu jego doręczenia. Możliwe są zatem wszelkie formy po myśli 

art.  772 k.c., zgodnie z którym do zachowania dokumentowej formy czynności 

prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób 

umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Z kolei z art. 773 k.c. wynika, 

że dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

 

 Skierowanie do mediacji przez sąd 

Skierowanie do mediacji następuje w formie postanowienia zgodnie z art. 354 

k.p.c. w zw. z art. 1838 § 1 k.p.c. Nie ma możliwości wydania takiego orzeczenia w 

formie elektronicznej. Co jednak istotne dla sprawności postępowania, zgodnie z 

§  170 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych przewodniczący posiedzenia 

może poinformować strony lub uczestników postępowania nieprocesowego oraz 

mediatora o skierowaniu sprawy do mediacji za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub w inny sposób umożliwiający dotarcie informacji do adresata. Doręczenie 

postanowienia (tak stronom/pełnomocnikom jak i mediatorowi) może nastąpić zatem 

w formie przesłania skanu dokumentu. W tej samej formie można przesłać dane 

kontaktowe. 

 



 Przebieg mediacji on-line 

Sam przebieg mediacji nie jest regulowany prawnie. Oznacza to, że nie istnieje 

wyłącznie jeden model mediacji dopuszczalny przez prawo, w tym prawo procesowe. 

Istotą mediacji jest jej odformalizowanie i możliwość elastycznego dostosowania jej 

przebiegu do potrzeb i możliwości stron. Wynika to wprost z art.  1833a k.p.c., zgodnie 

z którym 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. Jedynymi wymogami 

formalnoprawnymi samej mediacji są jej niejawność i poufność. Wynika to z art.  1834 

§ 1 i 2 zd. 1 k.p.c., w myśl których postępowanie mediacyjne nie jest jawne, a 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.  

Żaden przepis obowiązującego prawa nie wyklucza prowadzenia mediacji on-

line w czasie rzeczywistym za pomocą urządzeń porozumiewania się na odległość, w 

tym wideokonferencji, telefonicznie, lub poprzez wymianę pism, wiadomości e-mail, 

tradycyjnych pism itp. Zgodnie z art.  18311 k.p.c. mediator niezwłocznie ustala termin 

i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest 

wymagane, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia 

mediacyjnego. Wyłącznie od woli stron, a w dalszej konsekwencji od możliwości 

technicznych posiadanych przez strony i mediatora zależy zatem czy mediacja musi 

odbyć się w formie bezpośredniego spotkania. Żadne przepisy nie regulują 

technicznych aspektów porozumiewania się na odległość w toku mediacji. Istotne jest 

jedynie aby zachowana została zasada poufności. 

Ugoda w mediacji on-line 

Z punktu widzenia postępowania cywilnego i możliwości sądowego 

zatwierdzenia ugody lub nadania jej klauzuli wykonalności jest dokument 

zawierający treść ugody i jego wymogi formalne. Pomijam w tym miejscu szeroki 

temat samej treści ugody, koncentrując się wyłącznie na formie dokumentu ugody. 

Zgodnie  art.  18312 § 1, 2 i 21 k.p.c.  z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w 

którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko 

(nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik 

mediacji. Protokół podpisuje mediator. 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. 

Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem 

o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony. 



 Protokół mediacji i ugoda mogą zatem stanowić odrębne dokumenty. 

Najistotniejszym wymogiem formalnym ugody jest jej podpisanie przez strony. Moim 

zdaniem nie ma jednak konieczności aby podpisy te znalazły się na tym samym 

dokumencie. Ugoda jest bowiem formą umowy stron. Zgodnie z art.  78 §  1 k.c.  do 

zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego 

podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy 

wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których 

każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy 

obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Do 

zawarcia ugody wystarczy zatem podpisanie tożsamej treści dokumentu osobno przez 

strony i złożenie ich mediatorowi. Podpisy na ugodzie nie muszą być złożone 

równocześnie. Nie ma przeszkód do podpisania ugody kolejno przez strony. Nie ma 

przy tym żadnych wymogów co do technicznego przekazania dokumentu między 

stronami. 

 Nie ma wreszcie przeszkód do podpisania ugody w formie elektronicznej z 

zachowaniem wymogów z art.  781 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem do zachowania 

elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w 

postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Co 

najistotniejsze, zgodnie z § 2 cyt. przepisu oświadczenie woli złożone w formie 

elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

Nie jest to jedynie zrównanie formy elektronicznej dokumentu z formą pisemną. 

Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 

uchylające dyrektywę 1999/93/WE kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek 

prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Ten ostatni przepis ze względu na 

status prawny Rozporządzenia w porządku Unii Europejskiej na charakter 

powszechnie obowiązujący do wszystkich stosunków prawnych. Spełniony zostaje w 

ten sposób kodeksowy wymóg podpisu ugody. Podpis na ugodzie, jako dokumencie 

pozasądowym nie ma przy tym jakiegokolwiek związku z możliwością wnoszenia 

pism do sądu drogą elektroniczną. Ugoda nie jest bowiem pismem procesowym. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie każdy podpis elektroniczny jest podpisem 

kwalifikowanym. 

 W świetle powyższych uwag wydaje mi się, że stwierdzenie akceptacji ugody 

przez strony w innych formach, np. poprzez wiadomość sms, e-mail, nagranie z 

wideokonferencji itp. nie spełnia wymogu formalnego jakim jest podpisanie ugody 

przez strony. 

 

 

SSO Zbigniew Zgud  


