
W celu umożliwienia użytkownikom dokonania wpłaty w sposób świadomy i nieprzypadkowy Tabela 

opłat zawiera dodatkowe objaśnienia i zasady dotyczące prawidłowego funkcjonowania 

CODR.PL oraz wyciąg z Regulaminu CODR.PL (w odpowiednim zakresie) 

TABELA OPŁAT 

[ZASADY OGÓLNE] 

  

Wszystkie podane opłaty są cenami netto. Wniesienie opłaty w prawidłowej wysokości 

oznacza konieczność płaty brutto, tj. jej powiększenia o  należny podatek od towarów i usług 

(+23%VAT) 

Użytkownicy, uprawnieni do uzyskania zwrotu VAT lub FVAT nie zawierającej naliczenia 

podatku VAT, zobowiązani są do zgłoszenia takich zastrzeżeń w uwagach do zlecenia lub 

rozliczania ewentualnej nadwyżki w ramach postępowania podatkowego – przed właściwym 

dla swojej działalności Urzędem Skarbowym 

  

Usługi świadczone w ramach CODR.PL © wymagają udziału ekspertów danego sektora, 

posiadających wiedzę o specyfice stosunku prawnego łączącego strony, z którego wynikł spór 

zgłoszony do pozasądowego rozstrzygnięcia w ramach platformy CODR.PL 

Opłaty zostały skalkulowane w ten sposób, aby zapewnić należytą jakość świadczonych usług 

prawnych, z uwzględnieniem korzyści, wynikających ze stosowania środków komunikowania 

się na odległość 

Idea CODR.PL zakłada, że postępowanie toczy się bez dodatkowych kosztów, 

związanych z jednoczesnym udziałem stron, Mediatora lub Arbitra, w tym samym miejscu i/lub 

czasie 

Świadczenie usług oferowanych w ramach CODR.PL, przy użyciu dedykowanego 

oprogramowania Sąd Polubowny on-line© pozwala na prowadzenie spraw w sposób dogodny 

dla stron, Mediatora lub Arbitra, z zachowaniem zasad transparentności oraz dostępu on-line 

do informacji o przebiegu sprawy 

Wszystkie dodatkowe czynności, wymagające jednoczesnego udziału tych osób, w tym samym 

czasie i/lub miejscu, lub udziału osób trzecich w postępowaniu, prowadzenia określonych 

dowodów, lub podejmowania dodatkowych czynności realizowane on-line lub off-

line, wymagają wniesienia dodatkowych opłat, zgodnych z Tabelą opłat lub kwot naliczonych 

przez podmiot trzeci (np. biegłego) 

Opłaty określone w Tabeli opłat oraz ograniczenia dotyczące rozpoznawania spraw, są 

związane z celem i założoną funkcjonalnością świadczonych usług prawnych – unikamy 

sytuacji, w których zachodziłaby wątpliwość, co do możliwości świadczenia należytej jakości 



usług prawnych lub cena oferowanej usługi mogłaby rodzić podejrzenie, że sprawą nie zajmuje 

się osoba posiadająca wymagane dla rozpoznania sporu kwalifikacje 

Dokonanie opłaty oznacza potwierdzenie zlecenia udzielenia pomocy prawnej i jej zakresu 

oraz potwierdzenie udzielenia wymaganych zgód na zasadach określonych w Regulaminie 

CODR.PL, formularzu rejestracyjnym, formularzu wymaganym dla założenia sprawy CODR.PL 

adresowany jest do stron, ZAINTERESOWANYCH EFEKTYWNYM PROWADZENIEM 

POSTĘPOWAŃ  i ZAKOŃCZENIEM SPORU, które widzą sens i cel w poddaniu sporu pod 

rozstrzygnięcie w trybie on-line, ewentualnie off-line, 

obiektywnemu ekspertowi, rozpoznającemu problem w przewidywalnym 

terminie, pobierającemu rozsądne opłaty,z poszanowaniem ich czasu, przy optymalnym 

wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, wg transparentnych 

zasad określonych w Regulaminie. Z tej przyczyny Regulamin CODR.PL określa jasne zasady, 

traktujące wszelkie działania sprzeczne z Regulaminem, jako działania niepożądane i 

usprawiedliwiane jedynie w wyjątkowych przypadkach. 

Wysokość i zasady dotyczące opłat zostały określone w sposób minimalizujący możliwość 

przedłużania sprawy lub tworzenia miraży możliwości jej pozasądowego rozstrzygnięcia lub 

ugodowego zakończenia oraz formularzu zgody na ODR 

  

[WPŁATY wadliwe] 

Wpłaty dokonywane za pomocą e-Płatności, lub rachunku bankowego osoby trzeciej nie 

pozwalające na identyfikację wpłacającego skutkują brakiem możliwości zrealizowania usługi, 

zapewnienia jej prawidłowego przebiegu lub pominięciem wykonania czynności, której opłata 

dotyczyła – dokonana opłata w takim przypadku nie podlega zwrotowi W przypadkach 

wyjątkowych,  uzasadnionych okolicznościami sprawy – Przewodniczący stałego Sądu 

Polubownego CODR.PL może podjąć decyzję o autoryzacji hybrydowej (uruchomienia 

dodatkowej procedury nieautomatycznego sposobu weryfikacji osoby wpłacającej z danymi 

użytkownika zarejestrowanego w systemie CODR.PL) o ile opłata za autoryzację hybrydową 

zostanie wniesiona w sposób prawidłowy. W przypadku wadliwie wniesionej opłaty, w 

zależności od stanu sprawy – zlecenie zostanie w systemie zamknięte, nieopłacone czynności 

zostaną pominięte, a w przypadku Arbitrażu – postępowanie będzie się toczyło z 

uwzględnieniem skutków braku prawidłowej wpłaty lub zostaną podjęte inne czynności 

zgodnie z treścią Regulaminu CODR.PL. Powyższe zastrzeżenie nie wyklucza możliwości 

ponownego prawidłowego wniesienia opłaty nadającej się do zautomatyzowanego 

przypisania w sposób prawidłowy, na warunkach określonych w Regulaminie CODR.PL 

  



[ZASADA ODPŁATNOŚCI] 

Usługi prawne świadczone za pośrednictwem platformy cyfrowej CODR.PL mają charakter 

komercyjny (odpłatny) 

czynności podejmowane w ramach CODR.PL wymagają wniesienia opłaty, wg Tabeli opłat – 

na rachunek bankowy. Wpłaty dokonane inną drogą, np. przekazem pocztowym nie będą 

zwracane, a wyjaśnienie wadliwej płatności może wiązać się z możliwością naliczenia 

dodatkowej opłaty 

Opłatę ODR oraz opłatę Autoryzacyjną należy wpłacić bez odrębnego wezwania 

W przypadku, gdy strona zobowiązana do wniesienia opłaty jej nie dokona, w sprawie nie 

zostanie podjęta konkretna czynność lub usługa, w to miejsce mogą zostać podjęte inne 

czynności przewidziane wg Regulaminu CODR.PL 

[Weryfikacja WPS] 

W każdej sprawie, Przewodniczący Sądu Polubownego, Mediator Arbiter jest uprawniony do 

weryfikacji podanej wartości roszczenia oraz do ustalenia opłaty w prawidłowej wysokości 

UWAGA ! 

[Wyłączenia odpowiedzialności w związku z wnoszeniem opłat] 

Nie ponosimy odpowiedzialności za trolling oraz inne próby wykorzystywania platformy 

CODR.PL w sposób niezgodny z warunkami Regulaminu oraz celem i funkcjonalnością 

platformy cyfrowej CODR.PL,  w tym za działania bezprawne, dokonywane w złej wierze lub 

bez rzeczywistego zamiaru skorzystania z usług CODR.PL 

  

Dla zapewnienia prawidłowości świadczonych usług i zabezpieczenia serwisu przed 

potencjalnymi działaniami bezprawnymi, korzystamy z profesjonalnych usług dostawców 

trzecich, wybranych spośród usługodawców tego rodzaju usług, oferujących usługi na rynku 

krajowym (PL) 

Nie wykluczamy, że w przypadkach ujawnienia prób narażenia CODR.PL na szkodę, w tym 

narażenia interesu Klientów i użytkowników CODR.PL zostaną podjęte wszelkie prawem 

dostępne działania dla zapewnienia właściwej ochrony uzasadnionych interesów 

Usługodawcy – bez odrębnych wezwań 

  

[Zapłata warunkująca działanie systemu] 

Opłatę ODR należy wpłacić bez oczekiwania na odrębne wezwanie – automatyczny system 

oferowany przez oprogramowanie Sąd Polubowny on-line nie podejmie żadnych działań w 

przypadku braku zapłaty 



[Usługi weryfikacji danych] 

Nie świadczymy usług weryfikacji wprowadzonych danych (poza przypadkami określonymi w 

Regulaminie dot. WPS w postępowaniu ODR | ADR dla wyliczenia opłaty za postępowanie 

Mediacyjne lub Arbitrażowe) 

W przypadku niepowodzenia Autoryzacji użytkownika lub nieprawidłowego podania danych, 

opłata ODR, wpłacona na rachunek bankowy Usługodawcy nie podlega zwrotowi. Faktura VAT 

zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym 

  

[autoryzacja] 

Autoryzacja wnioskodawcy ujęta jest w prawidłowo wniesionej opłacie ODR 

Autoryzacja przeciwnika (uczestnika postępowania) jest zależna od istnienia dobrowolnej 

zgody na ODR | ADR, wymagana jest jedynie w razie wyrażenia zgody na ODR (Mediacji lub 

Arbitrażu, przed stałym Sądem Polubownym CODR.PL) W przypadku braku zgody osoby 

wezwanej 

na ODR | ADR, uczestnik postępowania nie jest zobowiązany do wnoszenia opłat 

autoryzacyjnych 

Autoryzacja przeciwnika (uczestnika postępowania) lub pełnomocnika każdej ze stron 

(subkonto) wymaga odrębnej wpłaty 

Brak autoryzacji przeciwnika (uczestnika postępowania) jest tożsame z odmową wyrażenia 

zgody na ODR i odmową polubownego zakończenia sprawy w rozumieniu istoty, celu i treści 

sporządzanego dla wnioskodawcy certyfikatu ODR. 

Autoryzacja hybrydowa 

w przypadku nieprawidłowej wpłaty za Autoryzację lub innej wpłaty przewidzianej w Tabeli 

opłat możliwa jest w przypadku wyjątkowym, na podstawie decyzji Prezesa stałego Sądu 

Polubownego  CODR.PL, gdy zachodzi konieczność nieautomatycznego powiązania 

nieprawidłowej wpłaty ze zleceniem, sprawą lub osobą wpłacającą, autoryzacja hybrydowa 

zostanie przeprowadzona po otrzymaniu prawidłowo wniesionej wpłaty w wysokości 100 zł 

netto (123 zł brutto) na rachunek bankowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

  

[opłata za postępowanie ODR, opłaty w postępowaniu ODR] 

Opłata za postępowanie ODR jest niezbędna dla nadania biegu sprawie w postępowaniu ODR 

(on-line) i jej prowadzenia przy użyciu oprogramowania Sąd Polubowny on-line (przebieg 

sprawy rejestrowany tekstowo) 



Opłatę za postępowanie ODR opłaca wnioskodawca, po wyrażeniu przez drugą stronę zgody 

na ODR – po otrzymaniu wezwania zawierającego wysokość opłaty 

Wniesiona opłata za postępowanie ODR, nie obejmuje innych usług, w tym prowadzenia 

posiedzeń audio lub audio-video ani posiedzeń tradycyjnych – podlegających odrębnym 

opłatom zgodnie z Tabelą opłat lub postanowieniami Regulaminu 

Do wnoszenia opłat zobowiązana jest strona, która żądała przeprowadzenia czynności od 

której przewidziana jest opłata 

W przypadku, gdy strony tak postanowią, lub w przypadku gdy Mediator lub Arbiter wyda 

odpowiednie zarządzenie opłaty w postępowaniu mediacyjnym lub arbitrażowym mogą być 

nakładane w toku postępowania na obie strony, w odpowiednich proporcjach 

Zgoda na ODR może oznaczać jedynie wykorzystanie platformy CODR.PL do zlecenia Mediacji 

lub Arbitrażu off-line | ADR prowadzonych w ramach posiedzeń tradycyjnych i wg odrębnych 

zasad naliczania opłat 

[opłata posiedzenie audio | audio-video] 

Skorzystanie z powyższej usługi wymaga posiadania oprogramowania lub urządzenia 

służącego do komunikacji głosowej lub z użyciem obrazu i dźwięku,  wskazanego przez 

Mediatora lub Arbitra lub uzgodnionego przez strony 

Uzgodnienie przez strony przeprowadzenia posiedzenia audio lub audio-video oznacza zgodę 

na jego rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących jego przebieg Zapis z rejestracji stanowi 

protokół z przebiegu posiedzenia 

Posiedzenie audio | audio-video zostanie przeprowadzone jedynie w przypadku terminowego 

opłacenia zaliczki przez stronę wnioskującą o przeprowadzenie posiedzenia audio | audio-

video, w wysokości odpowiadającej cenie jednej rozpoczętej godziny. 

Brak wniesienia opłaty przez stronę, która wnioskuje o przeprowadzenie posiedzenia on-line 

audio-audio-video, zwalnia z obowiązku przeprowadzenia posiedzenia, w przypadku Mediacji 

może oznaczać uznanie, że strona ta nie wyraża zgody na zawarcie ugody a w przypadku 

Arbitrażu – brak wpłaty nie wstrzymuje rozpoznania sprawy przez Arbitra on-line. 

Opłata końcowa za przeprowadzenie posiedzenia audio | audio-video zostanie naliczona po 

przeprowadzeniu posiedzenia audio | audio-video i w braku odmiennych porozumień między 

stronami – obciąża w całości stronę wnioskującą o przeprowadzenie posiedzenia audio | 

audio-video 

  

[opłata za posiedzenie tradycyjne – off-line ADR] 



Posiedzenie tradycyjne odbywa się na wniosek jednej ze stron, w miejscu wskazanym przez 

Mediatora lub Arbitra lub w innym miejscu wskazanym przez strony. 

Posiedzenie tradycyjne zostanie przeprowadzone jedynie w przypadku terminowego 

opłacenia zaliczki przez stronę wnioskującą o przeprowadzenie posiedzenia off-line, w 

wysokości odpowiadającej cenie jednej rozpoczętej godziny. 

Brak wniesienia opłaty przez stronę, która wnioskuje o przeprowadzenie posiedzenia 

tradycyjnego, zwalnia z obowiązku przeprowadzenia posiedzenia w postępowaniu 

Mediacyjnym może oznaczać brak zgody na zawarcie ugody a w przypadku Arbitrażu – brak 

wpłaty nie wstrzymuje rozpoznania sprawy przez Arbitra on-line. 

Opłata końcowa za przeprowadzenie posiedzenia off-line zostanie naliczona po 

przeprowadzeniu posiedzenia off-line i w braku odmiennych porozumień między stronami – 

obciąża w całości stronę wnioskującą o przeprowadzenie posiedzenia off-line 

W przypadku wskazania miejsca przez strony, opłata za przeprowadzenie posiedzenia 

tradycyjnego może ulec zwiększeniu o koszty związane z wynajmem sali konferencyjnej | sali 

rozpraw | pomieszczenia celem przeprowadzenia posiedzenia, wskazanej przez strony 

Uzgodnienie przez strony przeprowadzenia posiedzenia off-line oznacza zgodę na jego 

rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących jego przebieg – zapis z rejestracji stanowi 

protokół z przebiegu posiedzenia 

 

 

 

CODR.PL 

wymaga wpłat przelewem bankowym z rachunku 
bankowego użytkownika CODR.PL 

Dla uznania wpłaty za prawidłową wymagana jest zgodność danych 
wpłacającego z danymi konta użytkownika CODR.PL 

 

 

27 1140 2004 0000 3202 7068 1868 

mBank SA 



Opłatę ODR oraz opłatę Autoryzacyjną należy wpłacić bez odrębnego 

wezwania 

(za wyjątkiem postępowań i zleceń hybrydowych) 

 

 

Opłata autoryzacyjna 

umożliwiająca uzyskanie niewyłącznej i czasowej licencji umożliwiającej 

korzystanie z oprogramowania Systemu CODR.PL 

może być wniesiona jedynie do istniejącej sprawy 

System CODR.PL nie umożliwia Autoryzacji użytkowników do 

nieistniejącej sprawy 

 

Informacje dotyczące treści pola “Tytuł przelewu”: 

opłaty autoryzacyjna: w polu Tytuł przelewu należy wpisać “Opłata autoryzacyjna [login 

użytkownika], [numer sprawy nadany przez System Commercial ODR Platform | CODR.PL | 

Sąd Polubowny on-line]” 

opłata ODR: “Opłata ODR [login użytkownika], [numer sprawy nadany przez System 

Commercial ODR Platform | CODR.PL | Sąd Polubowny on-line]” 

opłata za postępowanie ODR (Mediacje, Arbitraż): “do sprawy [numer sprawy nadany przez 

System Commercial ODR Platform | CODR.PL | Sąd Polubowny on-line]” 

opłata za autoryzację hybrydową: w polu Tytuł przelewu należy wpisać “Opłata za 

autoryzację hybrydową, [login użytkownika],  [numer sprawy nadany przez System 

Commercial ODR Platform | CODR.PL | Sąd Polubowny on-line] oraz oznaczenie czynności, 

której opłata dotyczy” 

w przypadku innych opłat: w polu tytuł przelewu należy pisać usługę, zgodnie z danymi w 

Tabeli opłat 

 

Opłata ODR 



| Autoryzacja wnioskodawcy | 
|Wezwanie | Zapis | 
 |Certyfikat ODR | 

100 zł netto 
(123 zł brutto) 

 

Opłata ODR obejmuje: opłatę za: autoryzację użytkownika CODR.PL wg procedury 

określonej w Regulaminie, wezwanie przeciwnika na Mediacje, zapis i wezwanie 

przeciwnika na stały Sąd Polubowny CODR.PL, w braku zgody kontrahenta na ODR – opłata 

za Certyfikat ODR, potwierdzający próbę pozasądowego dochodzenia roszczeń (procedura 

określona w art. 187 par. 1 pkt. 3 KPC) przed ich ewentualnym skierowaniem do rozpoznania 

Sądowi Powszechnemu przez stronę inicjującą ODR 

W przypadku gdy nie znasz adresu e-mail swojego kontrahenta, usługa może być wykonana 

hybrydowo 

(wezwanie do Twojego kontrahenta możemy wysłać pocztą tradycyjną). 

Przy takim zleceniu Opłata ODR ulegnie zwiększeniu o 10 zl netto (12,30 zł brutto, łącznie 110 

zł netto, 135,30 zł brutto). 

Przy wnoszeniu sprawy zaznacz fakt braku znajomości adresu e-mail swojego kontrahenta w 

polu uwagi – wyślemy Ci korespondencję e-mail, czy w Twojej sprawie będzie możliwe 

skorzystanie z usług CODR.PL 

 

Opłata za 
autoryzację użytkownika 

30 zł netto 
(36,90 zł brutto) 

jednorazowo | za każdego użytkownika 

 

Autoryzacja Wnioskodawcy następuje przy wnoszeniu sprawy 

– nie jest wymagane dokonanie opłaty za autoryzację (wliczona w opłatę ODR) 



Opłata autoryzacyjna podlega w całości zwrotowi po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji 

 

Nie prowadzimy autoryzacji użytkowników, 

jeśli autoryzacja nie jest powiązana z konkretnie wnoszoną sprawą 

lub udziałem w sprawie już wniesionej. Żądanie dostępu do Systemu nie powiązane z 

opłaconą sprawą będzie zignorowane, 

a wniesiona opłata autoryzacyjna nie będzie podlegała zwrotowi. 

i 

Autoryzacja hybrydowa 
w przypadku nieprawidłowej wpłaty lub wpłat wymagających nieautomatycznej weryfikacji 

100 zł netto 
(123 zł brutto) 

jednorazowo |  za każdą wadliwą wpłatę wymagającą weryfikacji 

 

Opłata za postępowanie ODR 

(Mediacje | Sąd Polubowny) 

min. 1.000 zł netto 
(min. 1.230 zł brutto) 

 

WPS: wartość przedmiotu sporu 

 

postępowania Mediacyjne 

2% WPS (min. 1.000 zł netto, 1.230 zł brutto) 



 

opłata od postępowania Mediacyjnego on-line oraz opłata stała w postępowaniu 

Mediacyjnym ADR inicjowanym on-line, opłata nie zawiera innych opłat w postępowaniu tj. 

posiedzenie audio | audio-video, posiedzenie tradycyjne | off-line ADR, opłaty zaliczki na 

koszty opinii biegłego, itp. 

 

postępowania arbitrażowe: 

4% WPS (min. 1.000 zł netto, 1.230 zł brutto) 
opłata od pozwu w postępowaniu Arbitrażowym on-line oraz opłata stała od pozwu w 

postępowaniu Arbitrażowym ADR inicjowanym on-line; opłata nie zawiera innych 

opłat w postępowaniu tj. posiedzenie audio | audio-video, posiedzenie tradycyjne 

| off-line ADR, opłaty zaliczki na koszty opinii biegłego, itp. 

 

Opłaty obliczane procentowo podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych – w górę 

Omyłkowe wniesienie opłaty bez jej prawidłowego zaokrąglenia nie powoduje uznania jej za 

wniesioną w nieprawidłowej wysokości, a jedynie obowiązek uzupełnienia brakującej kwoty 

 

W przypadku, gdy WPS nie jest możliwy do ustalenia na dzień wniesienia sprawy 

oraz w przypadku roszczeń o charakterze niepieniężnym  

– od pozwu w arbitrażu lub od wszczęcia postępowania mediacyjnego naliczana jest 

opłata min. 2.000 zł netto 
(2.460 zł brutto) 

Opłata ostateczna zostanie naliczona w orzeczeniu końcowym 

lub po ustaleniu w postępowaniu wartości roszczenia pieniężnego 

 

 

W przypadku dochodzenia kilku roszczeń nadających się do łącznego rozpoznania: 



pobierana jest jedynie opłata najwyższa 
(zasada absorbcji) 

 

W przypadku wnoszenia kolejnych spraw istnieje możliwość negocjowania wysokości opłat 

(dotyczy wnioskodawcy i uczestnika postępowania w zakresie pozwu wzajemnego) 

 

Opłata od posiedzenia 

audio | audio – video on-line 

300 zł netto/h 
|za każdą rozpoczętą godzinę  

(369 zł brutto/h) 

opłata nie obejmuje kosztów użycia urządzeń lub oprogramowania koniecznego dla 

przeprowadzenia posiedzenia audio | audio-video, wskazanych przez strony postępowania 

 

Opłata od posiedzenia tradycyjnego 
| off-line 

500 zł netto/h 

|za każdą rozpoczętą godzinę| 

(615 zł brutto/h) 

opłata nie obejmuje kosztów wynajmu sali konferencyjnej (pomieszczenia dla 

przeprowadzenia posiedzenia) w przypadku wskazania miejsca posiedzeń przez strony, 

innego niż wskazane przez Mediatora | Arbitra 

 



Opłata za korespondencję papierową 
każda przesyłka wysyłana listem poleconym 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

1 zł netto/strona, plus (P&P) 10 zł netto, 
 (1,23 zł brutto/12,30 zł brutto) 

 

W związku z wymogiem ustawowym przekazania akt postępowania przed Sądem 

Polubownym właściwemu Sądowi Apelacyjnemu 

(Sądowi Apelacyjnemu położonemu w okręgu, w którym ma siedzibę stały Sąd Polubowny 

CODR.PL), odpisy lub kopie dokumentów, po przekazaniu akt, wydaje właściwy Sąd 

Apelacyjny, na zasadach określanych przez ten Sąd Apelacyjny 

 

 

Résumé 

(wstępne podsumowanie sprawy) 

dobrowolne dodatkowe zlecenie, możliwe do złożenia przez obie strony 

 

Podsumowanie stanu sprawy, możliwe do sporządzenia w razie braku zgody kontrahenta na 

ODR (sporządzane na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawcę) lub w przypadku 

niepowodzenia mediacji  (na postawie danych z przebiegu Mediacji, dokument jest dostępny 

dla obu stron – bez względu na to, która zleci jego sporządzenie) 

500 zł netto 
(615 zł brutto) 

 

 



Résumé zawiera: 

opis stanu sprawy, wskazanie dopuszczalnych dróg realizacji roszczenia, prognozę kosztów 

potencjalnego postępowania – obliczanych wg standardowych zasad, oraz określenie 

dopuszczalności skierowania sprawy do rozpoznania przez Sąd Powszechny, ze wskazaniem 

pouczenia o możliwości ponownego skierowania sprawy do Mediacji lub oświadczenia, że 

próba pozasądowego rozstrzygnięcia sporu została podjęta 

ze skutkami dla postępowania przed Sądem Powszechnym 

 

Résumé nie zawiera opracowania strategii ani porad prawnych związanych ze zleceniem 

prowadzenia sprawy w przyszłości 

 

 

 

 

  

  

Porady prawne 
po zakończeniu ODR | ADR 

wg cen umownych 

Możliwość udzielenia pomocy prawnej każdej ze stron, zależy od okoliczności danej sprawy 

oraz zgody Mediatora lub Arbitra 

na udzielenie porad prawnych danej stronie w danej sprawie. Z uwagi na przestrzeganie 

zasad obiektywizmu, równego traktowania stron i transparentności, możliwość udzielenia 

porady prawnej w sprawie (innej, niż zlecona do postępowań ODR), może okazać się 

znacznie ograniczona lub w całości wykluczona 



 

Działania świadczone komercyjnie w ramach CODR.PL nie są jedyną drogą pozasądowego 

rozstrzygania sporów ani jedynym ośrodkiem Mediacji i Arbitrażu. 

Możesz skorzystać z innych dróg pozasądowego rozstrzygania sporów, np. w stacjonarnych 

ośrodkach Mediacji lub Arbitrażu, również działających przy Sądach Okręgowych 

 

Spór toczący się przy użyciu CODR.PL został rozwiązany? 

Pozasądowe drogi rozstrzygnięcia sporu przy użyciu CODR.PL 

nie znajdą zastosowania w Twojej sprawie? 

Nie jesteś zainteresowany ODR | ADR? 

Porozumienie z kontrahentem nie było możliwe? 

zobacz co możesz zrobić w swojej 
sprawie 

Możliwość dokonania zlecenia poza CODR.PL dotyczy spraw nowych, 

zakończonych w ramach CODR.PL 

(z zastrzeżeniem zgody Mediatora lub Arbitra, wymaganej na podstawie odrębnych 

przepisów) 

oraz nie podlegających rozpoznaniu w ramach usług CODR.PL 

 

 

 

Butikowa Kancelaria Prawa Nowych Technologii 

| Projekt B2B | 

http://www.mplb.pl/
http://www.mplb.pl/
http://www.mplb.pl/
http://www.mplb.pl/


Boutique IT Law Firm B2B Project 

 

 

 

Profesjonalna Pomoc Prawna | Kancelaria Adwokacka | 

Commercial Law Practise 

 

 

 

Biznesowe Doradztwo Restrukturyzacyjne | 

Corporate Restructuring 

 

 

 

 

CODR.PL 

  

 

http://www.majchrowska.co/
http://www.crsa.pl/

