
Trudne sprawy, czyli 
jak uniknąć kryzysu na 
przykładzie mediacji. 
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RetPro Solutions sp. z o.o.

• Realizacja inwestycji komercyjnych
• Kojarzenie inwestorów dla potrzeb zagospodarowania nieruchomości
• Mediacje gospodarcze
• Wycena nieruchomości
• Rewitalizacja wybranych projektów (rejonów)
• Komercjalizacja & sprzedaż nieruchomości
• Zarządzanie nieruchomościami



Spory w sądzie i mediacje w prawie 
polskim

Kwestie mediacji i zmiany w tym zakresie reguluje Ustawa o 
zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownym 
metod rozwiązywania sporów z dnia 10.09.2015, która zmienia:

• Kodeks Postępowania Cywilnego
• Ustawy podatkowe (PIT, CIT, VAT)
• Prawo o ustroju sądów powszechnych
• Ustawę o kosztach sądowych. 



Spory w sądzie i mediacje w prawie 
polskim

Ustawa ta jest odpowiedzią na potrzebę znalezienia i zastosowania 
innych narzędzi niż tradycyjne rozstrzygnięcie sporu przez Sąd. 

• Zgodnie z tym dokumentem Sąd może skierować strony do 
wzięcia udziału w mediacji na każdym etapie postępowanie 
prawnego. 

• Czas trwania postępowania mediacyjnego wynosi nie więcej niż 
trzy miesiące, o ile sąd nie podejmie decyzji o jego wydłużeniu, 
jeśli obie strony o nie wnioskują.  

• Jeśli strony same nie wyznaczą mediatora, wyznaczy go sąd 
biorąc pod uwagę umiejętności, jakie powinien posiadać. 



Spory w sądzie i mediacje w prawie 
polskim

• Obecnie sądy w Polsce „promują” mediacje i pracę mediatorów po 
wniesieniu sprawy  sądowych licząc na skrócenie postępowań 
sądowych

• W innych krajach np. UK mediacje są pierwszym etapem przed 
wniesieniem sprawy do sądu

• Dobre doświadczenia z polubownym rozstrzyganiem sporów  
powodują ze w niektórych typach umów w obrocie gospodarczym 
jest obowiązek wpisywania polubownego rozsztrzygania sporów 
PRZED rozpoczęciem drogi sądowej. 



Czym są mediacje 

• Mediacje to proces polubownego rozstrzygania sporów, gdzie strony konfliktu 
pod kierunkiem mediatora wypracowują własne rozwiązanie kompromisowe. 

• Mediator jest osobą niezależną od stron sporu  posiadającą wiedzę 
merytoryczną z zakresu sporu oraz jest wyszkolony z zakresu mediacji 
gospodarczych

• Mediacje to proces dobrowolny, obie strony konfliktu muszą wyrazić zgodę na 
mediacje oraz być otwarte na kompromis i zawarcie ugody. 



Przebieg i czas trwania mediacji
• Strony niezależnie przedstawiają „brief” tj opis przedmiotu konfliktu i główne 

szczegóły sporu. 
• Mediator zapoznaje się z briefem i innymi dokumentami sprawy (umowy, 

korespondencja, ekspertyzy itp.) 
• Dochodzi do podpisania umowy z mediatorem
• Mediator rozmawia ze stronami i/lub ich prawnikami
• Dochodzi do jednego lub kilku spotkań mediacyjnych w czasie których mediator 

rozmawia ze stronami odrębnie. Może dojść również do spotkań wspólnych (nie 
jest to konieczne)



Przebieg i czas trwania mediacji
• W przypadku osiągnięcia kompromisu dochodzi do podpisania ugody 

mediacyjnej, lub innej formy porozumienia ( ugoda może wymagać aneksowania 
dotychczasowych umów)    

• Według zaleceń mediacje nie powinny trwać dłużej niż 3 miesiące. Według 
doświadczeń brytyjskich wiele mediacji kończy się sukcesem już na pierwszym 
spotkaniu, większość jest zamykana w ciągu kilku dni lub paru tygodni, nie 
miesięcy

• Według wywiadu wśród kliku doświadczonych mediatorów brytyjskich 85% spraw 
rozstrzyganych w drodze mediacji kończy się sukcesem. 



Co się dzieje w przypadku braku 
rozstrzygnięcia sporu w drodze mediacji 

• W przypadku braku rozstrzygnięcia na drodze mediacji jest możliwość powołania 
arbitra (poza sądem) 

• W tym przypadku strony również muszą dobrowolnie wyrazić zgodę na arbitraż. 
• Arbiter powinien być przeszkolony, oraz posiadać szczegółową wiedzę 

merytoryczną dotycząca zakresu sporu. Jego opinia jest wydawana w oparciu o 
wszelkie dokumenty dostarczone przez strony orz własną wiedzę. Opinia arbitra 
powinna być wiążąca dla stron- arbiter ROZSTRZYGA po czyjej stronie ( lub w 
którym miejscu pomiędzy stronami) jest racja 

• Zdarza się że  i w tym procesie brak zgody i strony wchodzą na drogę sądową.  



Zalety mediacji
• Strony maja poczucie wypracowania WŁASNEGO rozwiązania
• Proces mediacji sądowych jest zdecydowanie tańszy niż proces 

sądowy i arbitraż(stawki mediacji sądowych określa rozporządzenie). 
Stawki mediacji pozasądowych są negocjowane indywidualnie 

• Proces mediacji jest szybszy niż proces sądowy i arbitraż
• Jest publikowana lista mediatorów sądowych, którzy również mogą 

świadczyć usługi mediacji poza sądowych.  
• W drodze mediacji wypracowuje się często rozwiązanie alternatywne-

nie zawsze np. w przypadku mediacji finansowych strony spotykają 
się „pośrodku” często udaje się znaleźć dodatkowa niefinansową 
rekompensatę.                                                          



Słabe strony mediacji w Polsce
• BRAK przekonania rynku- mało doświadczeń 
• Nie wystarczające uregulowania prawne (mediacje zalecane tylko w 

procesie sądowym) 
• Zbyt mało dobrych mediatorów



Mediacje -doświadczenia brytyjskie ( 
nieruchomości)1/2 

Na bazie doświadczeń organizacji zawodowej RICS i działającej pod jej 
patronatem DRS (ang.  dispute resolution services) 

• Mediacje są powszechne i zaakceptowane przez uczestników 
rynku brytyjskiego na etapie przedsądowym (w niektórych 
umowach jest obowiązek wpisywania klauzul o polubownym 
rozwiazywaniu sporów np. w kontraktach budowlanych). 

• W latach 2005-2017 RICS była zaangażowany w 800 spornych 
kontraktów budowlanych. Tylko dwa spory nie zakończyły się 
sukcesem, tj. były kontynuowane w sądzie.

• W ciągu ostatnich 5 lat w Wielkiej Brytanii z RICS wyznaczono 
52 mediatorów  do spraw związanych wyłącznie z wyceną 
nieruchomości

• Około 80-85% spraw mediacyjnych w /g mediatorów RICS 
kończy się sukcesem. 



Mediacje doświadczenia brytyjskie 2/2
• W Wielkiej Brytanii (UK) istnieje wiele budynków zajętych przez praktyki lekarskie (wynajętych lub będących 

w ich posiadaniu). Budynki takie są atrakcyjnym produktem inwestycyjnym i są często przedmiotem obrotu. 
W momencie przejścia na emeryturę właściciel sprzedaje obiekt (praktykę) innemu użytkownikowi  lub 
otrzymuje zapłatę od Miasta jeśli budynek jest własnością Miasta.

• W jednym z przypadków lekarz emeryt wycenił obiekt na 300% ceny którą podał Kupujący (wartość którą 
oszacował  inny rzeczoznawca).  

• Obiekt był wyceniony w podejściu dochodowym, metodą zysków
• Wartość niższa została oszacowana w oparciu o średnią z 3  lat, z czego przez okres 2 lat był problem z 

zatrudnionymi lekarzami i drastycznie spadły zyski.
• Rzeczoznawca nie zbadał drastycznych różnic pomiędzy ostatnim  rokiem a poprzednimi 2 latami, nie 

sprawdził również zysków w latach poprzednich 
• Rzeczoznawca sprzedającego wziął po uwagę wyłącznie zysk z ostatniego roku. 
• Mediator pomógł w wypracowaniu założeń do wyceny oraz pomógł w wypracowaniu alternatywnego 

rozwiązania (znaleziono nowego wspólnika). Ostateczna cena był bliska wyższej z  oszacowanych pierwotnie 
wartości

• Miasto, które było właścicielem budynku  mogło zapłacić cenę niższą a różnice w wycenach pokrył nowy 
wspólnik- typowa sytuacja win-win                                                      



Mediacje 

• Jeden z obszarów gdzie RICS proponuje zastosowanie mediacji w 
Polsce - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

• W przypadku apelacji tego typu sprawy są w sadzie bardzo 
długotrwale. Proponujemy aby mediacjom mogły podlegać 
wyłącznie założenia do wyceny. W takim przypadku stronami 
mediacji powinni być rzeczoznawcy, ponieważ w przypadku 
uzgodnienia zmian założeń wyceny w drodze mediacji, 
powinien zostać sporządzony nowy operat

• Wprowadzenie nowych sposobów rozstrzygania sporów przy 
wycenie m. innymi dotyczących użytkowania wieczystego 
wymaga zmiany uregulowań prawnych

• Obok zmiany uregulowań  prawnych należy promować 
polubowne rozstrzyganie sporów (np. poprzez wpisywanie 
klauzul mediacyjnych przedsądowych) i budować zaufanie 
rynku do tych narzędzi.   



PIĘKNE Miasto- czy 
rewitalizować stare 

budynki
komercyjne , na 

przykładzie realizacji 
funduszy Arki 

(nieistniejących) 2005-
2015 rok
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Co to jest rewitalizacja? 

• Pokazane poniżej przykłady to renowacje budynków z okresu kiedy nie było w 
istniejącej w obecnym kształcie ustawy o rewitalizacji- fundusz 
odnawiał/remontował atrakcyjne budynki, chcąc utrwalić ich piękno i zarobić na 
inwestycji

• Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji.

• Zgodnie z nowym prawem remont jednego budynku to nie rewitalizacja-
rewitalizacja dotyczy całego obszaru a budynki są tylko jego częścią 



• Pasaż pod Błękitnym Słońcem: ścisłe 
centrum Wrocławia, ul. Rynek 7 i ul. 
Kiełbaśnicza 3/4.
budynek biurowo – handlowy o 
powierzchni najmu netto 3 599,58 m2.

• Prestiżowa lokalizacja, w sąsiedztwie 
zabytkowych kamienic i Ratusza, 
doskonała ekspozycja i widoczność 
budynku. Ograniczenia konserwatorskie

• Powierzchnia działki wynosi 1369 m2, 
działka w całości zabudowana

Pasaż Pod Błękitnym Słońcem- Wrocław



Pasaż Pod Błękitnym Słońcem

Wygląd budynku (dawno) przed i po renowacji



Pasaż Pod Błękitnym Słońcem

Wygląd budynku przed i po 
renowacji ( zdj. 2012 rok) 



• Ograniczenia: Wyburzenie nie jest 
możliwe, brak parkingu, ryzyko zmian 
komunikacyjnych, ograniczenia 
konserwatorskie ( także wewnątrz). 
Remont jest bardzo drogi. 

• Silne strony: Budynki na starym mieście 
w dużych miastach zawsze znajdują 
amatora (kupca). Kupione tanio mogą 
dać duże zyski ale pod warunkiem braku 
nieoczekiwanych prac w czasie budowy

• Władze miejskie na każdym etapie 
zarządzania były bardzo pomocne dla 
inwestora

Pasaż Pod Błękitnym Słońcem



Łódź Bałuty– stary budynek Elektromontaż



Park Biznesu Teofilów- burzymy stary 
budynek Usytuowanie budynków na 

działce ( starego i 
projektowanych)



• W pierwszej fazie wybudowano jeden 
budek, Kondygnacje naziemne 
spełniają funkcję biurową oraz w części 
parterowej przeznaczone są na działalność 
usługową. 

• Powierzchnia zabudowy budynku C: 1 
088,1 m2.

•
Powierzchnia całkowita:

- część podziemna 4 996,0 m2, 

- 2 poziomy parkingu 126 miejsc
- część nadziemna 10 566,7 m2

- powierzchnia najmu 8 434,7 m2

Park Biznesu Teofilów



Red Tower – Łódź, 
Piotrkowska/Piłsudskiego
Wygląd budynku przed i po 
renowacji ( zdj. 2015 rok) 



• Red Tower to 22-kondygnacyjny 
budynek biurowy w centrum Łodzi, 
(76m) bardzo eksponowana lokalizacja 
przy ulicy Piotrkowskiej.
Całkowita powierzchnia 15.000 m2, 

powierzchnia najmu 11 030,44 m2

• Red Tower-główna dominanta w 
panoramie centrum miasta, a w swej 
obecnej nowoczesnej architekturze 
znakomicie wkomponowuje się w 
charakter i koloryt historycznego 
centrum Łodzi. 

• W bezpośrednim sąsiedztwie, znajdują 
się: Łódzkie Centrum Biznesu, Centrum 
handlowe Galeria Łódzka, 
wieloekranowe kino i centrum 
rozrywki Silver Screen oraz hotel Ibis

Red Tower- burzyć czy remontować?!



Wnioski z doświadczeń inwestora

1. Budynki zabytkowe w dobrej lokalizacji zawsze będą przedmiotem 
renowacji

2. Inne budynki zlokalizowane centralnie w dużych miastach-
dyskusyjne

3. W lokalizacjach peryferyjnych rewitalizacja budynku nie musi być 
najlepszym sposobem na rewitalizację całego terenu

4. Kluczowa jest współpraca z władzami miejskimi- zarówno w Łodzi 
jak i we Wrocławiu przebiegała  ona bardzo dobrze.  



Efekty wizerunkowe podjętych inicjatyw 
rewitalizacyjnych w Łodzi w opiniach 
przedsiębiorców PRZEDSTAWIONE NA XXVI KONFERENCJI 
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W ŁODZI)

Lidia Groeger
Uniwersytet Łódzki Instytut 
Zagospodarowania środowiska i 
Polityki Przestrzennej



Projekcje przyszłości badanych obszarów w 
opiniach przedsiębiorców



METODA BADAŃ

Metoda badań- sondażowe ba danie ankietowe , na próbie celowej 100 przedsiębiorców w każdej z 3 lokalizacji, których
firmy są zlokalizowane w strefie 500m od badanego obiektu, kwestionariusz ewaluacyjny został oparty na skali Likerta.

Powyższe wyniki badań zostały przedstawione za zgodą autora



DZIĘKUJĘ!!!!

Kontakt: Agnieszka Jachowicz

agnieszka.jachowicz@retsol.pl 


