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Centrum Mediacji – odpowiedź 
na potrzeby przedsiębiorców

� Karpackie Centrum Mediacji Gospodarczej    
w Rzeszowie powstało w pierwszej połowie 
2013 roku

� Powołanie Centrum to wynik kilkuletnich 
spostrzeżeń w zakresie postępowań                 
w sprawach gospodarczych
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Centrum Mediacji – odpowiedź 
na potrzeby przedsiębiorców

� Znaczna część spraw dotyczy sporów z zakresu 
prawa budowlanego 

� Większość postępowań dotyczy przedmiotu � Większość postępowań dotyczy przedmiotu 
sporu o średniej wartości, nie przekraczającego 
40 tyś. zł
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Centrum Mediacji – odpowiedź 
na potrzeby przedsiębiorców

� Średni czas postępowania sądowego I instancji    
w sprawach gospodarczych dla Okręgu 
Rzeszowskiego w roku 2011 wynosił 6,6 miesiąca

� W wielu sprawach z zakresu prawa budowlanego, 
według danych własnych, przekracza on 3 lata, co według danych własnych, przekracza on 3 lata, co 
może być źródłem niedogodności dla 
przedsiębiorców

� Mediacja nie powinna być poddawana presji 
czasu – lecz mimo tego – wciąż postępowanie 
mediacyjne może trwać krócej niż proces sądowy
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Specyfika środowiska

� Podobnie, jak inne podmioty deklarujące 
świadczenie takiej działalności, również 
Centrum działa w kierunku ugodowego 
finalizowania sporów gospodarczych

� Wskazać należy, iż ugodowe rozstrzyganie 
sporów wydaje się optymalnym rozwiązaniem 
dla dużej części przedsiębiorców z terenów 
województw Małopolskiego i Podkarpackiego   
z uwagi na specyfikę ich działalności, strukturę 
kapitałową oraz skalę  prowadzonego obrotu

5

Karpackie Centrum Mediacji Gospodarczej
ul. Zawiszy Czarnego 31 d, 35-082 Rzeszów, mediacja.rzeszow.pl



Dostrzeżone zalety mediacji        
w sprawach gospodarczych

� Możliwość szybkiego otrzymania 
wynagrodzenia od kontrahentów sprzyja 
zachowaniu przez przedsiębiorców płynności 
finansowej

� Skrócenie czasu trwania postępowania pozwala � Skrócenie czasu trwania postępowania pozwala 
na obniżenie kosztów 

� Sprawy o niewielkiej wartości przedmiotu sporu 
generują proporcjonalnie wyższe koszty sądowe 
niż sprawy o znacznej wartości przedmiotu 
sporu – i właśnie przede wszystkim tą kategorię 
spraw warto kończyć zawarciem ugody
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Dostrzeżone zalety mediacji        
w sprawach gospodarczych

� W przypadku zakończenia sprawy w drodze 
ugody ograniczane są koszty pośrednie 
procesu po stronie pełnomocnika 
procesowego (czas poświęcony sprawie, procesowego (czas poświęcony sprawie, 
dojazdy, obecność na rozprawach, przy 
czynnościach dowodowych etc.)
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Działalność Karpackiego Centrum 
Mediacji Gospodarczej

� Centrum koncentruje się na mediacji 
gospodarczej, w sporach pomiędzy 
przedsiębiorcami

� Na liście Centrum obecnie znajduje się 
ośmiu mediatorów, specjalizujących się 
w dziedzinach prawa właściwych dla 
obrotu gospodarczego
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Działalność Karpackiego Centrum 
Mediacji Gospodarczej

� Centrum specjalizuje się w prowadzeniu 
mediacji pozasądowych – stanowią 
zdecydowaną większość spraw

� zgodnie z wcześniejszymi założeniami 
mediatorzy Centrum zdobywają konieczne mediatorzy Centrum zdobywają konieczne 
doświadczenie w prowadzeniu mediacji 
pozasądowych

� w drugiej połowie roku 2014 Centrum 
planuje zgłosić mediatorów do 
prowadzenia mediacji sądowych
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Dziękuję za uwagę

pytania: 
email: kancelariasznajder@wp.pl

tel: (+48) 662-157-273
mediacja.rzeszow.pl
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