Errata:
1. Na stronie 6 w wierszu 2 dodaje się „dopiero stosunkowo niedawno”.
2. Na stronie 6 w wierszu 3 od góry dodaje się nowe zdanie: „Ostatnia dotychczas korekta
tej regulacji została wprowadzona nowelą z 16 września 2011 r. (Dz. U. z dnia 2
listopada 2011 r.).”
3. Na stronie 10 w 5 i 6 wierszu od dołu usunięto „należy przyznać, że”, dodając „(…)
wyrażony w niej postulat należy uznać za słuszny”.
4. Na stronie 11 w wierszu 24 od góry dodano „(…) dotyczy w zasadzie ośrodków
mediacyjnych.” W wierszu 25 od góry zamiast „organizacja społeczna i zawodowa”
powinno być „organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych (oraz
każda uczelnia)”. W wierszu 28 od góry zamiast “wszelkich koniecznych” powinno
byc “niezbędnych”.
5. Na stronie 13 w wierszu 4 od dołu skreślono “(…) w tym w szczególności możliwości
skierowania jej do egzekucji (art. 777§1 pkt 21 k.p.c.)” dodając zdanie: “Zgodnie z art.
18312 § 21 KPC, przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do
sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Mediator powinien poinformować strony o
takim dodatkowym skutku prawnym podpisania ugody. Omawiany przepis został
przyjęty w 2011 r. w celu implementacji art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/52/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych
aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Z art. 6 ust. 1 dyrektywy
wynika, że możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności
ugodzie zawartej przed mediatorem przez jedną stronę wymaga wyraźnej zgody drugiej
strony. Z tego względu przewidziano, że zgoda taka zostaje udzielona przez podpisanie
ugody. W ujęciu KPC zgoda ta dotyczy wniosku o zatwierdzenie ugody, co obejmuje
nie tylko zgodę na wystąpienie z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez nadanie klauzuli
wykonalności, ale także o zatwierdzenie ugody, która nie podlega wykonaniu w drodze
egzekucji”. W wierszu 5 od dołu dodaje się zdanie: „Ugoda zawarta przed mediatorem,
którą sąd zatwierdził przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem
wykonawczym w rozumieniu przepisów o egzekucji”
6. Na stronie 14 usunięto przypis 17 o treści „Np. program bezpłatnych mediacji dla
potrzebujących Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, www.mediacje.wpia.uw.edu.pl.”
7. Na
stronie
15
w
wierszu
15
od
góry
dodaje
się
zdanie
„Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem VAT, podwyższa się o
obowiązującą stawkę tego podatku (obecnie 23%)”. W wierszu 16 od góry dodaje się
zdanie: „Ponadto, mediator ma prawo do zwrotu wydatków, na zasadach określonych
w Rozporządzeniu, dotyczących kosztów: przejazdów, zawiadomień stron, zużytych
materiałów biurowych oraz wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia
posiedzenia mediacyjnego.”
8. Na stronie 15 w wierszu 1 od dołu dodaje się „(…) sporów w danym społeczeństwie i
do budowy (…)”. W wierszu 10 od dołu nadaje się brzmienie (…) instytucjonalizacji, a
także do nadawania jej (…).

