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STATUS PRAWNY MEDIATORA W SPRAWACH CYWILNYCH

STAN OBECNY I PROPOZYCJE ZMIAN

S t r e s z c z e n i e

Przedmiotem artykułu są zadania oraz wymogi odnoszące się do mediatorów w sprawach 

cywilnych. W artykule przedstawiono podstawowe funkcje jakie pełni mediator w sprawach 

cywilnych, omówione również w kontekście zasad mediacji. Ponadto analizie poddany został 

status mediatora określonego w art. 1832 § 1 k.p.c. w zestawieniu z tzw. stałym mediatorem. 

Omówiono również kryteria jakie powinien spełnić mediator w sprawach cywilnych, 

poddając analizie obecne, jak wskazano, niewystarczające rozwiązania w tym zakresie. W 

artykule wskazano na potrzebę regulacji w zakresie określenia minimalnych standardów 

szkoleń zwiększając tym samym kryteria dla kandydatów na mediatorów. W ostatniej części 

artykułu omówiono najważniejsze propozycje zmian regulujących status mediatorów zawarte 

w projekcie założeń do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania 

sporów z 16 września 2014 r. Analizie poddano propozycje w zakresie podniesienia kryteriów 

dla mediatorów wraz z regulacjami w zakresie kontroli jakości usług mediacyjnych, a także 

propozycje w zakresie wprowadzenia definicji mediatora stałego oraz utworzenia centralnej 

bazy mediatorów.
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THE LEGAL STATUS OF A MEDIATOR IN CIVIL MATTERS

CURRENT STATUS AND PROPOSALS FOR CHANGE

S u m m a r y

The aim of the article is to analyze the tasks and requirements relating to the mediator in 

civil matters. The article presents the basic tasks of a mediator in civil matters discussed in the 

context of the principles of mediation. In addition, the analysis has been subjected to the 

status of a mediator as defined in art. 1832 § 1 k.p.c. in combination with the permanent 

mediator. The article presents the criteria that must be met by the mediator in civil matters, 

analyzing the present, as indicated, inadequate solutions in this regard. The article indicates 

the need for regulation in determining minimum standards for candidates for mediators. In the 

last part of the article discusses the most important proposals for amendments governing the 

status of mediators. Analyzed the proposals for raising the criteria for mediators, together with 

its quality control mediation services, as well as proposals for the introduction of a permanent 

mediator definition and creation of a central base of mediators.
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