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Niniejsza publikacja została opracowana przez Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM ze środków przekazanych przez         

Powiat Wschowski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatel-

skiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie 

wschowskim w 2019 r.”  

Publikacja stanowi element działań z zakresu edukacji prawnej realizowanych 

przez Stowarzyszenie CIVIS SUM we współpracy z Powiatem Wschowskim 

zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.         

Publikacja stanowi realizację zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294 t.j. ). 

www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-wschowski 
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Istota konfliktu 

Z konfliktem mamy do czynienia, kiedy jednocześnie spotykają się co 

najmniej dwa różne spojrzenia na rzeczywistość, postawy, koncepcje, 

pomysły, poglądy, przekonania, interesy, cele, wartości, uczucia, 

bądź potrzeby, a rozbieżność ta nie jest przez strony akceptowana i 

dochodzi do sporu.  

 

Konflikt ma miejsce wówczas gdy: 

− co najmniej dwie strony zależne od siebie w jakimś aspekcie,  

− posiadają niedające się pogodzić różnice (interesów, potrzeb 

lub wartości)  

− nie ma możliwości realizacji celów przez żadną ze stron bez 

porozumienia z drugą stroną,  

− a jednocześnie strony uniemożliwiają sobie wzajemnie 

realizację swych celów. 

 

Niewątpliwie konflikt jest zjawiskiem nieuniknionym i nie ma 

możliwości całkowitego wykluczenia sytuacji konfliktowych z naszego 

życia. Wynikają one z samej natury relacji międzyludzkich. Pewne jest 

jednak, że można nauczyć się jak im zapobiegać, minimalizować ich 

potencjalnie negatywne skutki oraz rozwiązywać z korzyścią dla 

zaangażowanych stron. 

 

Ujawnienie się konfliktu jest uzależnione w szczególności od tego, w 

jaki sposób postrzegana jest i rozumiana określona sytuacja, a także 

sposób reakcji na sytuacje konfliktowe. Konkretna sytuacja nie 

zawsze przez wszystkich jest postrzegana jako konfliktowa.. Na 

przykład: Zasady podziału premii mogą być w pełni akceptowane 

przez kadrę kierowniczą, a równocześnie pracownicy mogą je 

www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-wschowski 
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sytuację szczególnie konfliktową. Dla szefa może być oczywiste,  

że codzienne zostawanie po godzinach w pracy jest czymś 

normalnym w dobrze prosperującej firmie. Pracownik zostający po 

godzinach tę sytuację może spostrzegać zupełnie inaczej. Inwestor 

chcący wybudować autostradę nie przewidział protestu ekologów,  

a ekolodzy protestują, gdyż autostrada ma przebiegać na szklaku 

wędrówki dzikich zwierząt, i w ten sposób autostrada zagraża 

środowisku naturalnemu 

 

 

Sposoby radzenia sobie z konfliktami 

Działania podejmowane przez ludzi zależą między innymi od tego, 

czy przedmiot konfliktu jest dla nich ważny, czy czują się dość silni, 

aby działać oraz jakie sposoby radzenia sobie z konfliktami preferują. 

Wymieńmy kilka z nich: 

■ unikanie konfliktu 

− niedostrzeganie konfliktu tak długo, jak tylko jest to możliwe, 

− zmiana definicji sytuacji, przekonywanie siebie i innych, że 

nic się nie wydarzyło, że nie ma żadnych sprzeczności, 

− odraczanie, przeczekiwanie; 

 

■ rezygnacja z dążeń 

− poddanie się bez podjęcia walki, 

− poddanie się po walce, 

− przegranie walki; 

 

■ szukanie wsparcia 

− odwołanie się do autorytetu w celu uzyskania wsparcia i pomocy, 

− odwołanie się do innych ludzi w celu budowy koalicji; 

 

www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-wschowski 
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■ odwołanie się do trzeciej strony, aby rozstrzygnęła po 

czyjej stronie jest racja  

− odwołanie się do arbitra, aby rozstrzygnął spór,  

− wystąpienie na drogę prawną;  

 

■ podjęcie walki w celu zniszczenia przeciwnika  

 

■ potraktowanie konfliktu jako problemu do rozwiązania  

− podjęcie bezpośrednich negocjacji,  

− poszukiwanie mediatora jako trzeciej strony, która może 

wspomóc proces rozwiązywania konfliktu.  

 
Mechanizm konfliktu 

Ludzie różnią się między sobą podejściem do sytuacji konfliktowych. 

Z jednymi pracuje się łatwiej, z innymi niezwykle trudno. Dla jednych 

jakakolwiek kontrowersja natychmiast powoduje obrażenie się i 

odmawianie dalszej współpracy, albo też agresję i traktowanie 

adwersarzy jako wrogów. Inni wycofują się i zgadzają na wszystko, 

lub twierdzą, że nie ma sprawy. Dla niektórych natomiast ta sama 

sytuacja jest traktowana jako problem do rozwiązania w toku dyskusji 

i nie jest odbierana jako personalny atak. Dlaczego tak się dzieje?  

 

Przyczyn, dla których ludzie w różny sposób postrzegają i reagują na 

sytuacje konfliktowe, można szukać w różnicach posiadanych przez 

nich postaw, przekonań, wartości i doświadczeń. To właśnie one 

powodują, że ludzie odmiennie postrzegają te same sytuacje, a także 

różnie na nie reagują. Ich zachowanie wywołuje bezpośrednie 

konsekwencje w otoczeniu (np. reakcje innych osób), co prowadzi do 

zmiany bądź umocnienia się posiadanych przez nich postaw. 

Graficznie te zależności można przedstawić jako tzw. cykl konfliktu. 
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Cykl konfliktu: 

W ciągu swojego życia człowiek kształtuje POSTAWY wobec świata, 

siebie i innych ludzi. Postawy te pomagają ustosunkować się do 

otaczającej rzeczywistości. Ukształtowane postawy trudno zmienić. 

Od nich zależy SPOSTRZEGANIE sytuacji społecznych - również 

sytuacji konfliktowych. To jak spostrzegany jest konflikt (istotny - 

nieistotny, rozwiązywalny - nierozwiązywalny, spowodowany przez 

strukturę sytuacji czy przez innych ludzi) wpływa na podjęte działania. 

REAKCJA jednej ze stron na konflikt wpływa na to, jak zachowa się 

druga strona.  

 

 

 

 

 

Cykl 

konfliktu 

          postawa 

     wobec 

konfliktu sposób 

   spostrzegania 

       sytuacji  

          konfliktowej 

                   reakcja  

             w sytuacji  

       konfliktowej 

  konsekwencje 

    (zachowanie 

        drugiej strony) 
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Tak więc w zależności od typu działań sytuacja konfliktu może mieć 

różne KONSEKWENCJE. Konsekwencje te stanowią nowe 

doświadczenie, które może wpływać na postawy danej osoby.  

 

W ten sposób postawy wobec konfliktu mogą się utrwalać lub też 

ulegać częściowej modyfikacji. Postawy te będą się utrwalać, gdy 

konsekwencje konfliktu będą zgodne z oczekiwaniami.  

 

Na przykład, jeżeli ktoś jest przekonany, że "życie jest walką"  

i skutecznie prowokuje innych, to najczęściej do walki dochodzi i ... w 

ten sposób zdobywa jeszcze jeden dowód potwierdzający słuszność 

swojej postawy. Analogicznie, jeśli ktoś boi się konfliktu i zawsze się 

wycofuje, to nie ma możliwości sprawdzić, że konflikt można 

rozwiązać lub wygrać. W obu przypadkach nie zdobywa 

doświadczeń, które mogłyby modyfikować jego postawy. Postawy, 

spostrzeganie konfliktu, podejmowane działania i konsekwencje 

sytuacji tworzą „samospełniającą się przepowiednię” 

 

 

 

Rodzaje konfliktu 

Koło konfliktu zostało stworzone przez amerykańskiego mediatora 

Christophera W. Moore’a. Wyróżnił on pięć potencjalnych źródeł 

konfliktu i tym samym pięć typów konfliktów: konflikt relacji, konflikt 

danych, konflikt interesów, konflikt strukturalny i konflikt wartości. Na 

jedną sytuację konfliktową może nałożyć się kilka przyczyn. A często, 

gdy konflikt się zaostrza, do jednej – pierwotnej przyczyny – 

dochodzą nowe kwestie. 
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Koło konfliktu 

 

Konflikt danych  

– pojawia się, kiedy strony konfliktu nie dysponują potrzebnymi 

danymi, mają różne informacje lub odmiennie je interpretują. Może to 

prowadzić do zaostrzenia konfliktu, kiedy strony oskarżają się o 

zatajenie danych, manipulacje informacjami, celowe wprowadzanie w 

błąd.  

 

 

 

 

Konflikt                                             

wartości 
 

Koło 

konfliktu 
wg. Ch. W. Moore’a 

Konflikt 

relacji 

Konflikt                                            

danych 

Konflikt                                             

strukturalny 

Konflikt                                            

interesów 
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Konflikt relacji  

– związany jest z silnymi, trudnymi emocjami przeżywanymi w relacji 

z daną osobą. Może pojawiać nawet wówczas, gdy nie ma 

obiektywnych powodów do konfliktu. Przyczyną mogą być stereotypy 

czy zła komunikacja.  

 

Konflikt wartości  

– wynika z odmiennych systemów wartości, różnych światopoglądów, 

ale także z różnicy zasad i wartości wobec codziennych czynności, 

np. stosunek do pracy i etyka zawodu.  

 

Konflikt strukturalny  

– wynika ze struktury sytuacji - ograniczonych zasobów (w zależności 

od kontekstu: np. dostępu do komputera z drukarką itp.), struktury 

organizacji (np. niejasno określone kompetencje w odniesieniu do 

poszczególnych stanowisk), pełnionych ról, ograniczeń czasowych. 

Ten typ jest właściwie niezależny od ludzi. Jeżeli w organizacji na 

bardzo małej przestrzeni pracują osoby, które jednocześnie muszą 

wydrukować ważne dokumenty potrzebne w ich pracy (np. do 

rozliczenia projektu), to gdy dochodzi do konfliktu, przyczyna nie leży 

w trudnych charakterach tych osób, czy złej komunikacji (choć może), 

ale w braku wystarczającej liczby drukarek.  

 

Konflikt interesów  

- jest związany z niemożnością realizacji potrzeb, osiągnięcia celów. 

Interesy dzielimy na trzy rodzaje:  

■ interesy rzeczowe: pieniądze, czas, czy podział pracy;  

■ interesy proceduralne: sposób prowadzenia rozmów, negocjacji;  

■ interesy psychologiczne (poczucie bezpieczeństwa, godności, 

szacunku) 
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Uwaga każdej ze stron może koncentrować się na innej płaszczyźnie 

konfliktu. W takiej sytuacji konfliktu nie można rozwiązać 

konstruktywnie. Ponadto trzy pierwsze płaszczyzny mogą stanowić 

sekwencję chronologiczną sytuacji konfliktowej: niewyjaśniony konflikt 

danych przeradza się w konflikt relacji między stronami, dalszy brak 

rozwiązania powoduje narastanie konfliktu prowadzące do, o wiele 

poważniejszego, konfliktu wartości.  

 

 

Należy przede wszystkim sprowadzić konflikt do wspólnej, 

negocjowalnej i rozwiązywalnej płaszczyzny. Najpraktyczniejsze 

i najefektywniejsze działanie polega na sprowadzeniu konfliktu 

do płaszczyzny interesu i struktury. 

www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-wschowski 
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Mediacja jako alternatywa dla sporu sądowego  

Pojęcie mediacji 

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu,  

w której skonfliktowane strony sporu, z pomocą bezstronnego  

i neutralnego mediatora samodzielnie dochodzą do porozumienia. 

 

Rola mediatora 

Mediator jest bezstronną osobą, która usprawnia komunikację między 

stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu 

satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią 

ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między 

stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.  

Rolę mediatora w procesie mediacji można przyrównać do swego 

rodzaju moderatora, który dba o jej właściwy przebieg, ukierunkowuje 

rozmowę, udziela głos rozmówcom, a także podsumowuje 

poszczególne wątki i całą dyskusję.

Osoba mediatora powinna być zaakceptowana przez obie strony 

mediacji. 

 

www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-wschowski 
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Podstawowe zasady mediacji 

 

Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu 

mediacji. 

Przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego mediator 

przedstawia stronom zasady, przebieg, cele i możliwe rezultaty 

mediacji, a w szczególności: 

− informuje strony, że jest bezstronny i neutralny; 

− informuje strony, że ewentualne porozumienie zawarte  

w wyniku mediacji, będzie sprawdzone przez sąd pod kątem 

zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego  

(w przypadku nadania klauzuli wykonalności lub zatwierdzenia 

przez sąd); 

− informuje strony o możliwości spotkań na osobności,  

a w szczególności wyjaśnia zasady przestrzegania poufności 

podczas tych spotkań; 

− informuje strony o ewentualnej obecności innych osób podczas 

postępowania mediacyjnego i uzyskuje na to zgodę stron; 

− opisuje swoje obowiązki,  a w szczególności przestrzeganie 

zasady poufności; 

− uprzedza strony, w jakich okolicznościach mediator może 

przerwać lub zakończyć postępowanie mediacyjne, oraz że 

strony mogą przerwać lub zakończyć mediację w dowolnym 

momencie. 

 

Mediator odbiera od stron zgodę na udział w postępowaniu 

mediacyjnym. 

 

Mediator informuje strony, że w trakcie postępowania mediacyjnego 

mogą korzystać z wiedzy i porady specjalistów. 
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Mediator wyraźnie odróżnia swoją rolę jako mediatora od innych ról 

zawodowych, które pełni i upewnia się, że strony są świadome tej 

różnicy. 

 

Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji  

i zawierania porozumienia 

Mediator nie zmusza stron ani do podjęcia mediacji, ani do 

osiągnięcia porozumienia. Przed rozpoczęciem mediacji strony 

uzyskują informację o możliwości wycofania się na każdym jej etapie 

oraz o możliwości wybrania innego mediatora. 

 

Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu 

Mediator nie narzuca stronom rozwiązań. Jest natomiast rzecznikiem 

rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego 

porozumienia. 

 

Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji. 

Mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron, natomiast 

prowadzi mediację w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga 

między stronami nie wpływała na przebieg mediacji ani na jej 

ostateczny rezultat. 

 Jeśli mediator nie jest w stanie prowadzić mediacji w bezstronny 

sposób, jest zobowiązany do wycofania się z postępowania 

mediacyjnego. 

Mediator wystrzega się stronniczości lub okazywania uprzedzeń  

i oceniania stron ze względu na ich pochodzenie, wykształcenie, wiek, 

płeć lub zachowanie podczas mediacji. 

W związku z prowadzoną mediacją mediator nie nawiązuje takich 

relacji, które mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności, a w 

szczególności mediator nie daje stronom ani nie przyjmuje od stron 

żadnych prezentów lub innych korzyści, z wyłączeniem 

www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-wschowski 
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wynagrodzenia mediatora. 

Mediator nie podejmuje się mediacji lub wyłącza się z jej 

kontynuowania, jeżeli uzna, że istnieje konflikt interesów o 

charakterze profesjonalnym lub osobistym ze stronami lub ich 

pełnomocnikami. 

Mediator ujawnia stronom wszelkie z nimi związki o charakterze 

zawodowym lub prywatnym i uwzględnia ich stanowisko w tym 

zakresie.  

 

 

Mediator dba o poufność mediacji 

Zarówno mediacja, jak i jej przebieg i rezultaty są objęte tajemnicą. 

Mediator nie ujawnia nikomu informacji, które uzyskuje podczas 

prowadzenia mediacji, z wyjątkiem przestępstw wymienionych w art. 

240 kodeksu karnego.  

Mediator lub ośrodek mediacyjny przechowuje dokumentację z 

mediacji w sposób respektujący zasadę poufności. Dokumentacja 

może obejmować pisemną zgodę stron na udział w mediacji, 

zarejestrowanie sprawy mediacyjnej, podstawowe dane uzyskane od 

stron (wraz z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji postępowania mediacyjnego), deklarację 

przestrzegania zasady poufności przez osoby trzecie obecne na 

sesjach mediacyjnych, kopię porozumienia mediacyjnego i kopię 

protokołu z postępowania mediacyjnego przekazywanego do sądu, 

jeśli sąd skierował sprawę do mediacji. Inne sposoby gromadzenia 

dokumentacji z mediacji wymagają wyraźnej zgody stron. 

 

 

 

 

www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-wschowski 



 17 

 

Zasady Mediacji wyznaczają standardy prowadzenia mediacji a także 

doskonalenia się mediatorów. Ich źródło leży w rozporządzeniach 

Rady Europy dot. mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania 

sporów a także w Kodeksie Etycznym Mediatorów uchwalony przez 

Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania 

Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w 2008 roku. 
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Korzyści z mediacji 

 

Dobrze przeprowadzona mediacja zapewnia: 

■ szybkie załatwienie sprawy, 

■ mniej formalności, 

■ niższe koszty, 

■ poufność, 

■ mniej negatywnych emocji. 

  

Dzięki mediacji istnieje możliwość zachowania lub odbudowania 

dobrych relacji z drugą stroną konfliktu, a nawet ułożenia stosunków 

|z drugą stroną w sposób głębszy niż w przypadku sprawy sądowej. 

  

Kierując sprawę na drogę postępowania sądowego, traci się kontrolę 

nad wynikiem postępowania. Całość rozstrzygnięcia oddaje się  

w ręce sądu. 

 

Kierując sprawę do mediacji, zachowuje się pełny wpływ na to, jak 

zakończy się spór. Wspólnie z drugą stroną konfliktu są ustalane 

zasady działania oraz jest dokonywany wybór mediatora - osoby z 

autorytetem, do której obie strony mają zaufanie. W przypadku 

mediacji, to od stron konfliktu zależy, jak i kiedy zakończy się konflikt. 

 

Mediacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze również po 

zakończeniu sporu - według szacunków, jeśli spór zakończył się 

ugodą, w 80% przypadków strony konfliktu wykonują porozumienie 

dobrowolnie. Nie jest potrzebna egzekucja przez komornika. 

 

W przypadku gdy druga strona nie wykonuje ugody, istnieje 

możliwość wystąpienia do sądu o nadanie ugodzie klauzuli 

wykonalności i skierowania jej do egzekucji. 
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Przebieg mediacji 

 

 

Zgłoszenie sprawy do mediacji 

 

Mediacje cywilne – rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, 

społeczne itd. - kierowane są z sądów okręgowych i rejonowych (na 

podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na 

wniosek strony/stron lub sędziego) lub prowadzone są na podstawie 

zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji itp.  

 

Mediacje karne – kierowane są z sądów (na podstawie postanowienia 

o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub 

sędziego), prokuratury, policji. 

 

Mediacje między nieletnim sprawcą czynu karalnego  

a pokrzywdzonym – kierowane z sądów rodzinnych na podstawie 

postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/

stron lub sędziego. 

 

 

 

 

Sesje (posiedzenia) mediacyjne wstępne - informacyjne 

Prowadzone są z każdą ze stron osobno. W trakcie tych spotkań, 

mediator informuje strony na czym polega proces mediacji, jakimi 

kieruje się zasadami, jakie ma cele i jakie mogą osiągnąć korzyści z 

rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Strony potwierdzają 

dobrowolność swojego uczestnictwa w mediacji. Mediator dowiaduje 

się o tym co jest przedmiotem sporu, oraz jaki jest punkt widzenia strony  
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na zaistniałą sytuację. Także jakie według niej muszą zaistnieć 

warunki, aby było możliwe rozwiązanie konfliktu i zawarcie 

satysfakcjonującej obie strony ugody. 

 

 

 

 

Sesje (posiedzenia) mediacyjne 

Jeśli strony wyrażają gotowość spotkania ze sobą „twarzą w twarz”, 

dochodzi do sesji wspólnej stron przy udziale mediatora. Jeśli któraś 

ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie 

bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje 

możliwość prowadzenia mediacji pośredniej - wtedy mediator spotyka 

się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron będąc pośrednikiem w 

przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron. W trakcie sesji/

posiedzeń mediacyjnych, trwających zwykle 1-2 godzin strony 

wyjaśniają sobie najważniejszych dla nich kwestie oraz wspólnie 

poszukują rozwiązania konfliktu między nimi. Mediatorzy stosują 

podczas mediacji wiele pomocnych technik (m.in. tzw. aktywnego 

słuchania, wyjaśniania, odzwierciedlania uczuć, a także spotkań na 

osobności), ułatwiających stronom komunikację. Jeśli stronom uda się 

wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia bądź poczynić 

ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju mediacji) – podpisują 

ugodę. Liczba sesji/posiedzeń mediacyjnych uzależniona jest od 

rodzaju mediacji, można uznać, iż średnio jest ich od 2 do 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-wschowski 



 21 

 

Zawarcie ugody 

Stanowi odrębny, istotny etap postępowania mediacyjnego, w którym 

ważną rolę odgrywa właściwe przygotowanie mediatora. Jest on 

bowiem zobowiązany dopilnować realności i konkretności 

podpisywanego porozumienia. Ugoda - ustalenia, które wypracowały 

w trakcie trwania mediacji same strony i które na końcu zostały 

spisane w formie porozumienia. Jeśli stronom nie udaje się 

wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, sprawa zostaje 

odesłana do organu, który przesłał sprawę do mediacji, w celu 

rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku mediacji tzw. prywatnych 

stronom pozostaje szukać innych sposobów osiągnięcia 

porozumienia. Mediator zawsze stara się pomóc stronom, w 

uświadomieniu sobie innych możliwości i alternatyw. 

 

 

Mediator ma możliwość przerwania lub zakończenia 

postępowania mediacyjnego przed zawarciem porozumienia, 

kiedy uzna, że co najmniej jedna strona postępowania nie jest 

zdolna do uczestniczenia w mediacji, lub z innego ważnego 

powodu, na przykład: 

− gdy strona z powodu swego stanu fizycznego lub 

psychicznego nie może efektywnie uczestniczyć w mediacji, 

na przykład jest pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 

− gdy strony chcą zawrzeć porozumienie, którego skutków nie 

są świadome, 

− gdy strony używają mediacji dla osiągnięcia nieuczciwych 

korzyści, 

− gdy mediator nabiera przekonania, że traci bezstronność.   
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Mediacja może zakończyć się zawarciem porozumienia 

obejmującego całość sporu lub zawarciem porozumienia 

obejmującego część negocjowanych problemów.  

 

Zadaniem mediatora jest upewnienie się, czy strony wiedzą, jak 

wprowadzić porozumienie w życie. W przypadku częściowego 

porozumienia mediator może zaproponować przedyskutowanie 

dostępnych procedur umożliwiających rozwiązanie pozostałych 

kwestii przy pomocy innych specjalistów. 

 

Mediacja może zostać przerwana zarówno przez strony, jak i przez 

mediatora. Mediator informuje strony o ich prawie do wycofania się z 

mediacji w dowolnym momencie z jakichkolwiek powodów. 

Przerwanie lub zakończenie mediacji przez mediatora następuje w 

szczególności, gdy:  

− mediator jest przekonany, że osiągnięcie porozumienia nie jest 

możliwe, 

− uczestnicy mediacji osiągną w ocenie mediatora impas nie do 

pokonania. Mediator nie powinien przedłużać nieproduktywnej 

dyskusji, gdyż naraziłoby to strony na niepotrzebne koszty 

emocjonalne i finansowe; 

− strony nie mogą uczestniczyć w mediacji, nie są zdolne do 

mediacji lub nie chcą w autentyczny, zaangażowany sposób 

uczestniczyć w procesie mediacji.  

 

Jeśli inicjatywa przerwania mediacji wychodzi od mediatora, 

powinien on poinformować strony o możliwości profesjonalnej 

pomocy właściwej dla danego przypadku. 
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Zielona Góra, dn. 15.10.2019 r. 
 
 
 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 
I Wydział Cywilny  

 
Powód:  
Joanna Tomaszewska 
ul. Królewska 19 
65-001 Zielona Góra 
 
Pozwany: 
Krzysztof Stefański 
ul. Różana 12 
65-001 Zielona Góra 
 

 
Sygn.akt: ............ 
 

Wniosek o skierowanie stron do mediacji 

 

 Na podstawie art. 1838 k.p.c. strony niniejszego postępowania 

zgodnie wnoszą o skierowanie ich do mediacji i wyznaczenie  

mediatora ……………………………………... (można wskazać 

mediatora lub wyznaczy go sąd) oraz terminu, do którego powinna 

się ona (strony mogą same określić czas trwania mediacji). 

 

Uzasadnienie 

 Strony porozumiały się co do możliwości zakończenia sporu            

będącego przedmiotem postępowania w procedurze mediacyjnej. 

Wzór wniosku o skierowanie stron do mediacji 

w toku postępowania sądowego 
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Z tego też powodu zgodnie wnoszą o skierowanie sprawy 

do mediacji. 

S50 * 495 

 
 
 
Podpis stron lub strony 
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Wzór ugody zawartej przed mediatorem dot. sposobu 

wykonywania obowiązku alimentacyjnego względem małoletniej 

córki stron  

 

Nowa Sól, dn. 15.10.2019 r. 
 
 

UGODA ZAWARTA PRZED MEDIATOREM 

 

Ugoda między …….. (PESEL ………), a ……. (PESEL …….) 

zwanymi dalej Stronami 

zostaje zawarta przed Mediatorem …….. w dniu ……. 2019 r.  

w sprawie dotyczącej zmiany porozumienia o sposobie 

wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów  

z dzieckiem po rozwodzie zawartego pomiędzy Stronami dnia 

2 czerwca 2014 r. 

 

Strony zgodnie postanawiają wprowadzić dodatkowe 

postanowienia do porozumienia z dnia 2 czerwca 2014 r.  

o obowiązku alimentacyjnym w stosunku do małoletniej córki 

stron ……………………….. , ustalają że: 

 

§ 1 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zobowiązany będzie 

wykonywać ciążący na nim ustawowy obowiązek 

alimentacyjny, poprzez płacenie alimentów na rzecz 

małoletniej córki ……………………. w kwocie: ………………. 

zł (słownie: …………….), do 10 dnia każdego miesiąca,  

na rachunek bankowy nr ………………………………………..., 

wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku zwłoki. 

2. Osobą uprawnioną do odbioru alimentów jest …………………. 

do czasu osiągnięcia przez ………………………… 

pełnoletności. 
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3. Obowiązek alimentacyjny Zobowiązanego względem jego 

dziecka wynika z art 133 par 1 Kodeksu Rodzinnego  

i Opiekuńczego. 

4. Ugoda jest skuteczna i bezpośrednio wykonalna z chwilą 

złożenia podpisów pod projektem ugody. 

5. Pierwsza rata alimentów będzie płatna najpóźniej najbliższego 

dnia miesiąca wskazanego w ustępie i niniejszego artykułu. 

 

§3 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że niniejsza ugoda kończy spór 

w zakresie zobowiązań alimentacyjnych między Stronami. 

2. Strony oświadczają, że nie roszczą względem siebie pretensji 

w związku z zawarciem i wykonaniem ugody. 

3. W sytuacji zmiany okoliczności, w tym zwiększenia się 

usprawiedliwionych potrzeb osoby otrzymującej alimenty lub 

zwiększenia się możliwości zarobkowych i majątkowych 

Zobowiązanego, każda ze Stron może żądać zmiany 

warunków zawartych w niniejszej Ugodzie. 

4. Niniejsza ugoda wygasa w sytuacji ustania przesłanek 

stanowiących podstawę obowiązku alimentacyjnego. 

 

§4 

Strony zgodnie wnoszą o zatwierdzenie niniejszej ugody przez 

sąd. 

 

§5 

Ugoda została sporządzona w 4 jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, jeden dla 

mediatora, jeden dla sądu. 

 

...…….         ...…… 
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