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Pozasądowe metody rozwiązywania sporów (ADR) zyskują obecnie coraz 
większe znaczenie we współczesnych systemach prawnych. Te pozasądowe, 
a zatem przeprowadzane poza sądowym wymiarem sprawiedliwości, meto-
dy rozwiązywania sporów stają się coraz bardziej skuteczną alternatywą dla 
tradycyjnego sądowego postępowania rozpoznawczego, stanowiącego jesz-
cze do niedawna powszechnie procedurę dominującą. Aktualnie tendencja ta 
w Polsce ulega istotnemu rozwojowi, choć nie występuje tu jeszcze sytuacja, 
jak w niektórych krajach Europy oraz w USA i Japonii, gdzie pozasądowe 
metody rozwiązywania sporów stają się w pewnych dziedzinach wiodącym 
sposobem rozstrzygania.

Rozwiązywanie sporów metodami pozasądowymi trwa krócej, a ich prze-
prowadzenie jest tańsze w porównaniu z tradycyjnym sądowym rozpozna-
waniem. Jednocześnie ich stosowanie powoduje zmniejszenie ilości wpływu 
spraw do sądów powszechnych, a zatem w efekcie odciążenie i zmniejszenie 
kosztów wymiaru sprawiedliwości. Ustawodawca polski bardzo pozytyw-
nie odnosi się do regulacji mediacji oraz arbitrażu, choć uregulowania tych 
instytucji mają jednak pewne mankamenty. Zaznaczyć jednocześnie należy, 
że ustawodawstwo państw europejskich (w tym ustawodawstwo polskie) 
w zakresie ADR wspierane jest aktami Unii Europejskiej, która w alternatyw-
nych metodach rozwiązywania sporów (a w szczególności w mediacji) wśród 
szeregu ich funkcji widzi także drogę do urzeczywistniania realizacji szeregu 
praw człowieka i obywatela. 

Ramy opracowania pozwalają na przedstawienie i analizę prawną jedynie 
wybranych najważniejszych aspektów z zakresu arbitrażu i mediacji – uregu-
lowanych w polskim systemie prawnym w różnych aktach prawnych alter-
natywnych metod rozwiązywania sporów. Monografię rozpoczyna prezen-
tacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów istniejących w polskim 
systemie prawnym. Ponieważ regulacje prawne tej problematyki występu-
jące w poszczególnych gałęziach prawa w Polsce dotyczą przede wszystkim 
dwóch alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, to jest arbitrażu 
i mediacji, zatem analizie kolejno tych instytucji poświęcono ciąg dalszy roz-
ważań.

Odnośnie do sądownictwa polubownego (arbitrażu) opracowana została 
problematyka rodzajów postępowań arbitrażowych, przebiegu postępowa-
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nia arbitrażowego, problematyki bezstronności i niezależności arbitra, arbi-
trażu w ramach rozstrzygania sporów konsumenckich, charakteru prawnego 
skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz stwierdzenia wykonal-
ności wyroku albo ugody arbitrażowej. Dla porównania regulacji polskich 
w zakresie sądownictwa polubownego przedstawione zostały także uregulo-
wania arbitrażu na Litwie.

Z kolei w zakresie problematyki mediacji przeanalizowane zostały zagad-
nienia rodzajów postępowań mediacyjnych w polskim systemie prawnym, 
ocena ostatniej dużej nowelizacji uregulowania mediacji cywilnej, problema-
tyki osoby mediatora, mediacji transgranicznych, mediacji w postępowaniu 
administracyjnym i w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz mediacji 
jako alternatywnej formy rozstrzygania konfliktów w prawie karnym i po-
stępowaniu w sprawach nieletnich. Dla porównania zastosowanych rozwią-
zań polskich przedstawione zostały także niemieckie uregulowania mediacji. 
Przeprowadzone rozważania podsumowane zostały w przedstawieniu arbi-
trażu i mediacji jako wiodących alternatywnych metod rozwiązywania spo-
rów w polskim systemie prawnym.

Analizy zawarte w poszczególnych opracowaniach, znajdujących się 
w niniejszej monografii, mają szeroki zakres przedmiotowy i podmiotowy, 
natomiast tematyka poruszana przez poszczególnych Autorów ma w szero-
kim zakresie wartość nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną. Pozwala to są-
dzić, że monografia ta wzbudzi zainteresowanie i przydatna będzie nie tylko 
dla teoretyków zajmujących się tymi zagadnieniami, ale także dla praktyków 
z zakresu arbitrażu lub mediacji.
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