
Komunikat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

dotyczący 

wystąpienia RPO z dnia 18.03.2009r. do Ministra Sprawiedliwości 

w sprawie dopuszczalności skierowania stron do mediacji w drodze 

postanowienia sądu w postępowaniu uproszczonym 

Przyczyna wystąpienia: 

Wniosek Stowarzyszenia „Przeciw bezprawiu" o podjęcie działań na rzecz 

szerszego wykorzystywania w procesach sądowych dotyczących zadłużenia za 

mieszkanie w spółdzielniach mieszkaniowych instytucji mediacji 

** I s 
Przedmiot wystąpienia: 

W wystąpieniu Rzecznik wskazał, że Jest rzeczą powszechnie wiadomą że 

spółdzielnie mieszkaniowe borykają się z problemem znacznego zadłużenia w 

opłatach związanych z zajmowaniem mieszkań spółdzielczych. Z doświadczeń 

organizacji społecznych pomagających osobom zadłużonym wynika, że wiele 

spółdzielni mieszkaniowych zbyt pochopnie kieruje sprawy o zapłatę zadłużenia z 

tytułu opłat związanych z zajmowaniem mieszkania spółdzielczego do sądu. 

Spółdzielnie nie podejmują natomiast aktywnych działań w celu ugodowego 

rozwiązania problemu zadłużeń. Skierowanie sprawy do sądu, a następnie do 

komornika sądowego w konsekwencji zwiększa dług, który obciąża osobę zadłużoną 

wobec spółdzielni. Gdyby spółdzielnie mieszkaniowe podejmowały próby ugodowego 

załatwienia sprawy, nie dochodziłoby do zwiększenia długu o koszty postępowania 

sądowego i egzekucyjnego, a w efekcie jego spłata byłaby bardziej realna. Problem 

spłaty zadłużenia wobec spółdzielni mógłby w szczególności być rozwiązywany na 

drodze mediacji, w której rolę mediatora pełniłby przedstawiciel organizacji 

społecznej zajmującej się ochroną praw lokatorów. 

Problem polega jednak na tym, że większość spraw dotyczących zadłużenia z 

tytułu czynszu oraz opłat za korzystanie z mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej 



jest rozpoznawana obligatoryjnie w postępowaniu uproszczonym, przy czym 

najczęściej, w ramach tego postępowania, w postępowaniu upominawczym. 

Tymczasem, przepisów o skierowaniu przez sąd stron postępowania do mediacji nie 

stosuje się w postępowaniu uproszczonym, nakazowym i upominawczym. Jeżeli 

zatem strony same nie wykażą się inicjatywą w kwestii ewentualnej mediacji, sąd nie 

będzie mógł w postępowaniu uproszczonym, upominawczym, czy nakazowym 

skierować stron do mediacji. Strony mogą zaś nie być świadome, że sprawa zadłużenia 

za mieszkanie może być poddana mediacji, brak ich inicjatywny może być także 

wynikiem bierności, czy niewiary w osiągnięcie konsensusu. W takich wypadkach 

inicjatywa sądu w skierowaniu stron do mediacji mogłaby przyczynić się do 

rozwiązania sporu, na warunkach dogodnych dla obu stron, bez potrzeby toczenia 

procesu. Sąd miałby możliwość skierowania stron do mediacji zwłaszcza w tych 

wypadkach, w których z akt sprawy wynika, że dotychczas nie były podejmowane 

żadne próby ugodowego załatwienia sprawy spłaty długu. 

Rzecznik zwtrócił się do Ministra Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w tej 

sprawie. 

Dotyczy sprawy: RPO-611859-V-KD/09 


