
 

 
 

MEDIACJA – czym jest i jak z niej 
skorzystać cz. 1 i 2 

 

Część 1 – mediacja i jej korzyści, osoba mediatora 

 

1. Czym jest mediacja? 

Mediacja to sposób na polubowne rozwiązanie naszego sporu. Odbywa się ona bez angażowania 

sądu. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na właśnie takie rozwiązanie. Dlaczego? Dzięki mediacji 

zyskują przede wszystkim swobodę w kształtowaniu przebiegu negocjacji. Mediację prowadzi 

bezstronna, neutralna osoba trzecia, a jej celem jest doprowadzenie do zawarcia ugody między stronami 

sporu. 

 

2. Kiedy można skorzystać z mediacji? 

Jeżeli myślisz nad wyborem mediacji, przede wszystkim zastanów się czy rodzaj konfliktu, w jakim 

pozostajesz, kwalifikuje się do zastosowania tej metody rozwiązywania sporów. Według prawa polskiego 

z mediacji można skorzystać we wszystkich spornych sprawach prowadzonych w procedurze cywilnej  

i karnej oraz wobec nieletnich sprawców czynów karalnych. Dodatkowo potrzebna jest inicjatywa i zgoda 

wszystkich stron konfliktu. Oznacza to, że to strony muszą wyrazić chęć próby rozwiązania sporu  

z pomocą mediatora. Jeśli nie będzie między nimi zgodności co do przeprowadzenia mediacji, niestety 

się ona nie odbędzie.  

Pamiętajmy także, że również sam sąd może skierować strony do mediacji. Może to zrobić na 

każdym etapie sprawy oraz więcej niż raz w toku postępowania aż do uprawomocnienia się orzeczenia 

gdy będzie to sprzyjało ugodowemu załatwieniu sprawy. 

 Pamiętać trzeba również o tym, że w sprawach cywilnych podjęcie próby mediacji jest wręcz 

wymagane do skutecznego wniesienia pozwu. Brak informacji w pozwie o podjętej próbie mediacji  

lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu oraz brak wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia próby 

mediacji, skutkuje wezwaniem sądu do uzupełnienia braków formalnych wniesionego pozwu. Celem tego 

jest uświadomienie stron sporu, iż każde wniesienie powództwa powinno być poprzedzone oceną, czy 

dany spór może zostać zakończony polubownie. 

 

3. Jakie są korzyści płynące z zastosowania mediacji? 

Mediacja posiada naprawdę wiele zalet. Można powiedzieć, że jest dobrym wyjściem dla każdego 

rodzaju sporu, jeśli tylko strony mają wolę wzajemnego porozumienia. Czasem to właśnie dzięki mediacji, 

zwaśnione strony dogadują się korzystnie dla nich obu i tym sposobem unikają często nieprzyjemnych 

batalii sądowych. 

 

 Pierwszą zaletą mediacji jest dobrowolność jej podejmowania. Mediacja nie może być 

przeprowadzona bez zgody stron. Nawet, jeśli sąd skieruje sprawę na tę drogę to strona nadal ma prawo 



do odmowy wzięcia w niej udziału. Ewentualną odmowę należy wyrazić w terminie tygodniowym od dnia 

ogłoszenia lub dnia doręczenia jej postanowienia sądu w temacie skierowania sprawy na drogę mediacji. 

Polskie prawo daje stronom możliwość odstąpienia od mediacji, która jest już w toku, na każdym jej etapie. 

Mediacja ma na celu polubowne rozwiązanie sporu, a nie byłoby to możliwe przy jednoczesnym 

nakazywaniu i niejakim „wymuszaniu” wypracowania porozumienia przez strony. Kontrolę nad samym 

procesem mediacji, jak i nad treścią ewentualnie zawartej umowy sprawują strony sporu. O wyniku 

mediacji nie decyduje sędzia, tylko strony z pomocą mediatora. Strony mają również wpływ na wybór 

mediatora. Dokonują go wspólnie, a jeśli nie uda im się dojść w tej sprawie do porozumienia, mediatora 

wybierze sąd. 

 Kolejną zaletą mediacji jest osoba samego mediatora, który zajmuje się prowadzeniem mediacji. 

Jego zadaniem jest aktywne wsparcie przy wypracowywaniu porozumienia przez strony. Mediator zadaje 

pytania, łagodzi napięcia oraz ułatwia dialog między stronami. Pomagając przy negocjacjach, stara się 

wypracować jak najbardziej sprawiedliwe i uczciwe dla stron rozwiązanie. Jest to osoba trzecia, neutralna, 

niezaangażowania i niepowiązana w jakikolwiek sposób z żadną ze stron sporu. Mediator nie udziela rad, 

nie rozsądza kto ma rację, itp. Jest on tylko osobą, której zadaniem jest zarządzanie negocjacjami,  

ale to strony same decydują o ich rozstrzygnięciu. 

 Ogromną zaletą jest to, że wszystkie osoby biorące udział w mediacji muszą zachować  

w tajemnicy wszystko czego dowiedziały się w jej trakcie, ale również nie mogą składać zeznań 

dotyczących negocjacji jako świadek. Mediator jest również zobowiązany do zachowania pełnej 

poufności. Zwolnić ich z tego obowiązku mogą jedynie strony. Zgoda taka musi być wyraźna, wyrażona 

na piśmie procesowym lub w toku rozprawy. Może ograniczać się tylko do części informacji. Za zgodą 

również mediator może zeznawać w sprawie, o tym czego dowiedział się w trakcie prowadzenia mediacji. 

Istotne jest, że zwolnić mediatora z tajemnicy, mogą tylko i wyłącznie zgodnie obie strony sporu.  

W żadnym razie nie może tego zrobić sąd. Gwarantuje to nam pewność, że wszelkie fakty, które 

„wypłynęły na światło dzienne” podczas mediacji, nie zostaną użyte w procesie sądowym, jeśli sami się 

na to nie zgodzimy. Nawet jeśli jedna ze stron ujawniłaby coś na rozprawie w sądzie, sąd nie może tego 

wziąć pod uwagę. Negocjacje mają bowiem prowadzić jedynie do pozasądowego rozwiązania sporu i nie 

mają służyć zbieraniu dowodów przez mediatora. 

 Mediacja jest nazywana procesem negocjacji, który umożliwia uniknięcie niepotrzebnego stresu. 

Cały jej proces toczy się poza salą sądową, gdzie samo występowanie w roli powoda, czy pozwanego 

może przysporzyć stronom ogrom wzburzeń i emocji. Wszystko przebiega w swobodnej atmosferze. 

Mediacja ma zapewnić komfort, dlatego w razie potrzeby, też może być prowadzona przez mediatora  

z każdą ze stron osobno. Strony same wybierają miejsce mediacji. Można zgodnie umówić się na miejsce 

spotkań lub porozumieć się w taki sposób, że rozmowy toczyć się będą na przemiennie u każdej ze stron. 

 Nawet w stosunku do toczącego się postępowania sądowego, podjęcie prób zawarcia 

porozumienia, będzie pozytywnie odebrane przez sąd. Sama decyzja na udział w mediacji nie niesie ze 

sobą zbyt dużego ryzyka. Jest nim jedynie możliwy brak porozumienia stron konfliktu jak i ewentualne 

wydłużenie oczekiwania na sądowe zakończenie sprawy. 

 Ogromną zaletą mediacji jest oszczędność czasu. Sąd kierując sprawę do mediacji, jednocześnie 

wyznacza czas jej trwania do 3 miesięcy. W praktyce jednak mediacja może trwać znacznie krócej  

z uwagi na jej niski poziom sformalizowania i dużą elastyczność. Dzięki temu spotkania można 

organizować w dowolnych terminach i odstępach czasowych. Może się nawet zdarzyć, że mediacja 

potrwa tylko jeden dzień. W sprawach bardziej zawiłych, proces ten będzie na pewno dłuższy,  

a na zgodny wniosek stron termin na załatwienie mediacji sądowej może zostać przedłużony przez sąd 



na czas dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast niemal pewne jest to, że czas trwania mediacji będzie nadal 

krótszy niż postępowanie sądowe. 

 Następną bardzo istotną zaletą mediacji są jej koszty. W przypadku mediacji umownej, czyli 

takiej, która wypływa z odpowiedniej klauzuli mediacyjnej zawartej w umowie, sposób wynagrodzenia 

mediatora uwzględnia dana umowa. Dodatkowo, jeśli taka mediacja została zastosowana przed 

wniesieniem pozwu przez powoda, opłata stała lub stosunkowa od pozwu będzie obniżona o 2/3, ale 

maksymalnie o 400 zł. Mediacja sądowa będzie wymagała zapłaty mediatorowi 1% wartości przedmiotu 

sporu, ale nie mniej niż 150zł i nie więcej niż 2000 zł. Zazwyczaj tymi kosztami strony dzielą się po 

połowie, ale to wszystko zależy od ich woli. Mogą one nawet umówić się na inny podział kosztów i zapisać 

takie postanowienie w ugodzie kończącej mediację. Jeśli natomiast w trakcie trwania mediacji, jedna ze 

stron zrezygnuje z udziału w niej, koszty ponoszą obie strony po połowie. 

 

4. Kto może zostać mediatorem? 

Wyjaśnienia pojęcia mediator nie znajdziemy w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego, 

które regulują kwestie dotyczące mediacji. Odpowiedzi na to pytanie należy, więc poszukać w doktrynie. 

Określa ona mediatora jako osobę, której zadanie polega na wspomaganiu stron konfliktu w znalezieniu 

satysfakcjonującego je rozwiązania, przy czym ważna jest jego bezstronności i neutralność w sporze 

pomiędzy stronami. 

 

Mediatora powinna cechować: 

• Bezstronność 

• Uczciwość 

• Posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji w zakresie postępowania mediacyjnego 

• Posiadanie wiedzy w zakresie technik negocjatorskich oraz umiejętność ich skutecznego 

stosowania 

• Umiejętność oceny ludzkich zachowań i charakterów 

•  Zdolność do odróżniania, co strony chcą osiągnąć, a co jest obiektywnie możliwe do 

uzyskania w toku negocjacji 

• Komunikatywność 

• Słowność 

• Odpowiedzialność 

• Życzliwość 

• Otwartość oraz tolerancyjność 

• Umiejętność tzw. „aktywnego słuchania” 

 

Oprócz tego mediator powinien spełniać standardy etyczne i socjalne, a w swojej osobie łączyć 

cechy zarówno psychologa jak i pedagoga i terapeuty, ponadto dobrze aby posiadał pewną wiedzę z 

zakresu znajomości prawa. 

W świetle prawa osoba musi spełniać następujące cechy aby móc zostać mediatorem: 

 

a) W sprawach karnych zgodnie z wydanym przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniem 

mediatorem może być „osoba godna zaufania, która: 

• posiada obywatelstwo polskie; 

• korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; 



• ukończyła 26 lat; 

• biegle włada językiem polskim; 

• nie była karana za przestępstwo umyślne; 

• posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania 

postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, 

socjologii, resocjalizacji lub prawa; 

• daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków; 

• została wpisana do wykazu. 

 

b) W sprawach cywilnych prawo wskazuje mediatora jako: 

 

• Osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

• Osobę fizyczną korzystającą w pełni z praw publicznych, 

 

Opcjonalnie mediatorem może zostać kurator sądowy oraz osoba wskazana przez rodzinne 

ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. 

 Jeżeli strony nie uzgodniły wyboru osoby mediatora to tego wyboru dokona sam sąd.  

 W regulacjach prawa cywilnego brak jest informacji dotyczących wieku i kwalifikacji mediatora, 

dlatego też, w celu zadbania o najwyższą jakość mediacji oraz w celu doprecyzowania wymogów 

ustawowych ośrodki mediacyjne określają szczegółowe wymogi dotyczące mediatora w regulacjach 

wewnętrznych. 

W przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego jest także mowa o ośrodkach mediacyjnych. 

Organizację pozarządowe w zakresie swoich celów statusowych, a także uczelnie są uprawnione  

do tworzenia i prowadzenia ośrodków mediacyjnych. Jednakże to nie ośrodki są uprawnione  

do prowadzenia mediacji, a mediatorzy, którzy współpracują z danym ośrodkiem. Ich główną rolą jest 

organizowanie zaplecza lokalowego i administracyjnego, które umożliwia przeprowadzenie mediacji.  

W tym samym celu ogłaszają również taryfy opłat za usługi mediacyjne oraz ustalają własne prawo 

wewnętrzne w postaci regulaminów. 

 

5. Jak jest rola mediatora? 

 

 Rola mediatora przede wszystkim polega na prowadzeniu dialogu między stronami, w taki 

sposób, aby doprowadzić do porozumienia stron, a w efekcie do zawarcie przez nie ugody. Jako neutralna 

osoba trzecia w sporze, mediator działa w sposób bezstronny pomagając stronom w rozwiązaniu 

konfliktu. Zadaniem mediatora jest pomóc w rozwiązaniu sporu, w odróżnieniu od sądu, nie wydaje  

on żadnego rozstrzygnięcia. Strony za jego pomocą swobodnie regulują i kontrolują przebieg mediacji 

mając bezpośredni wpływ na jej efekt. Mediator organizuje postępowanie mediacyjne, czyli m.in. umawia 

spotkania mediacyjne, ustala ze stronami reguły zachowania w trakcie posiedzeń mediacyjnych, a także 

dba o możliwość równego przedstawienia przez strony swoich stanowisk i propozycji ugodowych. 

Mediator udziela stronom pomocy w prowadzeniu wzajemnej komunikacji oraz określa kwestie, które 

należy poruszyć w dyskusji oraz dba o jej konstruktywność. W sytuacjach, kiedy strony nie decydują się 

na bezpośrednią konfrontacje, pełni rolę ich pośrednika. Ponadto, mediator uświadamia strony  

o możliwych konsekwencjach dalszego sporu oraz jego zakończenia poprzez mediację. Pełni również 



funkcję moderatora mediacji. Przy końcowej fazie mediacji bierze natomiast czynny udział  

w sporządzeniu przez strony porozumienia, bądź ugody. 

 

6. Czego mediator nie powinien robić podczas mediacji? 

 

 Niezależnie od zajmowanej pozycji zawodowej oraz poziomu wykształcenia, mediator nie może 

ulec pokusie narzucania stronom własnych rozwiązań. Nie jest on bowiem podczas mediacji 

odpowiednikiem sądu, co oznacza, że nie może rozstrzygać sporu. Może jedynie proponować bądź 

pomagać w kreowaniu przez strony możliwych rozwiązań sporu. 

 Nie może on również zachowywać się jak terapeuta stron. Jeżeli zauważy taka potrzebę, 

powinien skierować daną osobę do odpowiedniego specjalisty. Połączenie mediatora i terapeuty w jednej 

osobie groziłoby poważnym konfliktem interesów. 

 

7. Jakie są rodzaje lub kategorie mediatorów, jeśli istnieją? 

 Oczywiście istnieją. Wyróżniamy trzy kategorie mediatorów. Stałego mediatora, mediatorów  

z listy prowadzonej przez organizację pozarządową lub uczelnie oraz mediatora ad hoc. 

 

• Stały mediator 

 Miano stałego mediatora przysługuję osobie wpisanej na stałą listę mediatorów dla obszaru 

właściwości okręgu danego sądu, lista ta jest prowadzona przez prezesa tegoż sądu. Stałym mediatorem, 

wedle przepisów Kodeksu Cywilnego, może być osoba fizyczna, która ma ukończone 26 lat, zna biegle 

język polski, posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji oraz nigdy nie była 

skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Uzyskanie statutu stałego 

mediatora odbywa się poprzez wydanie decyzji administracyjnej o wpisie na listę stałych mediatorów, 

która to jest wydawana przez prezesa sądu okręgowego na wniosek złożony przez samego 

zainteresowanego. Kandydat na mediatora składając wniosek, powinien również dołączyć dokumenty 

potwierdzające spełnienie wszystkich warunków przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

 Prezes sądu, który wydaje decyzję, o której była mowa przed chwilą, ma prawo  

do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków przez stałych mediatorów. Jeżeli stwierdzi 

nieprawidłowości w wykonywanych obowiązkach, może w drodze decyzji skreślić daną osobę z listy 

stałych mediatorów. 

 Ze względu na przygotowanie merytoryczne, stali mediatorzy są brani pod uwagę w pierwszej 

kolejności przez sąd. Odmowa ze strony mediatora jest dopuszczalna tylko po przedstawieniu przez niego 

ważnych powodów, o których niezwłocznie zawiadamia strony, a jeżeli mediacja została zlecona przez 

sąd, również ten sąd. Ważnym powodem w tym przypadku może być: choroba, konflikt interesów ze 

stroną, czy długotrwały wyjazd. Jeżeli odmowa mediatora była nieuzasadniona to może stanowić 

podstawę skreślenia danej osoby z listy stałych mediatorów. 

 

• Mediatorzy z listy prowadzonej przez organizację pozarządową lub uczelnie 

 Mediatorzy, którzy zostali wpisani na listy prowadzone przez organizacje pozarządowe lub 

uczelnie w zakresie swoich celów statutowych muszą spełniać określone wymagania, w zakresie 

doświadczenia, wykształcenia, a także odbytych szkoleń określanych przez te podmioty. Pisemna zgoda 

to jedyne czego ustawodawca wymaga od osoby, która chce zostać wpisana na taką listę. Pozarządowe 

organizację oraz uczelnie przekazują swoje listy mediatorów prezesowi sądu okręgowego, który 



przekazuję ją sądom oraz zainteresowanym stronom. Bardzo ważne jest to, żeby listy były na bieżąco 

aktualizowane. 

 Listy mediatorów prowadzone przez pozarządowe organizację oraz uczelnie pełnią funkcję bazy 

danych na temat przeszkolonych i profesjonalnie przygotowanych osobach, mogących pełnić rolę 

mediatora. Należy jednak pamiętać, że wpis na taką listę mediatorów nie jest jednoznaczny i nie skutkuje 

nabyciem statusu mediatora stałego. 

 

• Mediator ad hoc 

 Mediatorem ad hoc może zostać każda osoba, która spełnia takie same wymagania jak  

w przypadku mediatorów wpisanych na listę pozarządowych organizacji lub uczelni. Czyli musi wyrazić 

swoją pisemną zgodę. Może być to nawet osoba, która nie posiada żadnego przygotowania  

do prowadzenia mediacji w tym zakresie, jednakże cieszy się zaufaniem obu stron. Nie jest to osoba 

będąca mediatorem stałym, a co za tym idzie,  może odmówić przeprowadzenia mediacji z każdej 

przyczyny i nie jest obowiązana do informowania o tym sądu czy stron. 

 

Część 2 – przebieg mediacji i jej etapy 

 

1. Przebieg postępowania mediacyjnego 

 

 Kodeks Postępowania Cywilnego niewiele mówi nam jak konkretnie powinna wyglądać mediacja. 

Zawiera jedynie kilka ogólnikowych dyrektyw i wskazówek. Sposób w jaki mediacja przebiega, dobór jej 

właściwych technik i stylów mediacji w sprawie zależy w dużej mierze od jej okoliczności. Współpraca  

to, to na czym powinna opierać się mediacja, a jej powodzenie zależne jest od dobrej woli stron, które  

do niej przystąpiły. 

 Skierowanie do podjęcia mediacji, zgodnie z Kodeksem cywilnym może toczyć się w dwóch 

sytuacjach. Pierwsza - kiedy spór toczy się przed sądem, a druga gdy spór nie toczy się przed sądem. 

 

• Sytuacja, w której spór toczy się przed sądem 

 Jeżeli nasza sprawa toczy się przed sądem nie jest to równoznaczne, że nie może ona  

się zakończyć w wyniku postępowania mediacyjnego. Sąd może skierować strony, na podstawie 

wydanego przez siebie postanowienia, do mediacji, aż do momentu zamknięcia pierwszego posiedzenia 

wyznaczonego na rozprawę. Sąd może wydać takie postanowienie bez udziału stron, na posiedzeniu 

niejawnym. Sąd może tylko jeden raz skierować strony do udziału w mediacji w toku postępowania. 

Należy jednak pamiętać, że postanowienie to nie jest wiążące dla stron, ponieważ przystąpienie  

do mediacji musi nastąpić z woli stron. 

 Po zakończeniu pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę, uprawnienie sądu  

do skierowania stron do mediacji jest możliwe tylko na zgodny wniosek stron. Wniosek, o którym mowa 

może zostać zgłoszony ustnie podczas rozprawy lub pisemnie. Oprócz skierowania na mediacje przez 

sąd, strony mogą skorzystać z mediacji na „własną rękę” podczas trwania postępowania. Działają wtedy 

na podstawie zawartej przez nie umowy o mediację. 

 

 Umowę o mediację, strony mogą również zawrzeć jeszcze przed wszczęciem postępowania 

wypadek powstania zaistniałego sporu. W związku z tym, sąd skieruje strony do wzięcia udziału  



w postępowaniu mediacyjnym na zarzut pozwanego, który pozwany zgłosi przed wdaniem się w spór co 

do istoty sprawy. 

 

• Sytuacja, w której spór nie toczy się przed sądem 

 Jeżeli sprawa nie toczy się przed sądem, to oznacza, że jeszcze nie została skierowana na drogę 

sądową. To strony same wychodzą z inicjatywą rozwiązania zaistniałego sporu w drodze mediacji. 

 

 W takiej sytuacji istnieją dwie możliwości: 

a) W pierwszej możliwości podstawą do odbycia mediacji jest zawarta przez strony sporu umowa 

o mediację. 

 Umowa o mediację może być zawarta jeszcze przed wszczęciem sporu, co jest coraz częstszą 

praktyką. Jest to w tej sytuacji umowa na wypadek zaistnienia sporu w przyszłości. Takie umowy często 

są zawierane przy okazji innej umowy, np. umowy o roboty budowlane, czy o dzieło. Mogą one przybrać 

formę odrębnej umowy lub klauzuli mediacyjnej. 

 Warto zawrzeć taką umowę o mediację w formie pisemnej. Powinna ona zawierać następujące 

elementy: 

– zgodę na udział w mediacji, 

– osobę mediatora bądź sposób jego wyboru, 

– przedmiot mediacji, innymi słowy to czego dotyczy sprawa. 

 

b) W drugiej możliwości, strony nie zawarły umowę o mediację. Gdy jedna ze stron chce wziąć 

udział w mediacji, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji do ośrodka mediacji. W tej sytuacji 

druga strona musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Dopiero po jej 

wyrażeniu strony mogą udać się na mediację. 

 

2. Jak wygląda mediacja? 

 Po otrzymaniu wniosku lub postanowienia sądu o wszczęcie postępowania mediacyjnego, 

mediator lub pracownik Ośrodka Mediacji obowiązany jest do niezwłocznego wyznaczenia terminu  

i miejsca posiedzenia mediacyjnego. Ustalając termin posiedzenia mediacyjnego robi to w taki sposób, 

aby pasował on każdej ze stron i był on dogodny dla wszystkich uczestników mediacji. Dlatego też brak 

jest jakichkolwiek ograniczeń co do godziny mediacji. Może ona odbywać się zarówno rano, jak  

i wieczorem, czy popołudniu. Takie spotkania z reguły trwają mniej niż 2 godziny. 

 

Mediacja 

 Podczas postępowania mediacyjnego strony są równoprawnymi uczestnikami rozmowy. Inne 

warianty są niedopuszczalne. Mediacja daje możliwość dogodnego dla stron kształtowania sytuacji. 

Każda z nich ma równy wpływ na decyzje dotyczące dalszych losach sporu oraz wyniku końcowego. 

Podczas spotkań mediacyjnych występują liczne negocjacje, ale również ustępstwa i kompromisy. Należy 

pamiętać, że każda ze stron samodzielnie wpływa i kształtuje sytuację. Podczas negocjacji, o których 

mowa, mediator pozostaje bezstronny i neutralny w stosunku do konfliktu, a jego zadaniem jest tworzenie 

warunków niezbędnych do prowadzenia świadomego i efektywnego dialogu między stronami. W żadnym 

wypadku nie narzuca swojego zdania i nie zajmuje się szukaniem winnego. 

Pełnomocnik w postępowaniu mediacyjnym 



Pełnomocnicy stron są uprawnieni do udziału w taki postępowaniu. Jeżeli pełnomocnik nie może 

uczestniczyć w wyznaczonym konkretnym spotkaniu z mediatorem, nie istnieją żadne przeciwskazania, 

które zabraniają kontaktu z takim pełnomocnikiem telefonicznie. Pełnomocnik nie jest w tym przypadku 

pełnomocnikiem procesowym, a co za tym idzie może jego rolę pełnić również osoba, która nie jest 

adwokatem lub radcą prawnym. 

 

Jakie są poszczególne etapy mediacji? 

Pierwszym etapem jest zgłoszenie sprawy do mediacji, co zostało już wcześniej omówione. 

Kolejnym etapem jest umówienie się z mediatorem na posiedzenia wstępne. Mediator prowadzi takie 

sesję z każdą ze stron osobno. Podczas spotkań wstępnych mediator udziela informacji stronom na czym 

polega sam proces mediacji, o zasadach, celach a przede wszystkim korzyściach płynących z efektywnej 

mediacji. Na tych spotkaniach strony potwierdzają, że ich udział jest dobrowolny. 

Zadaniem mediatora, podczas spotkań wstępnych, jest również zapoznać się z istotą  

i przedmiotem sporu między stronami, a także jaki punkt widzenia na sytuację posiadają strony. Oprócz 

tego musi dowiedzieć się jakie według strony muszą zaistnieć warunki, aby możliwe było rozwiązanie 

konfliktu i zawarcie przez strony postępowania satysfakcjonującej ugody. 

Następnym etapem są jest wspólna sesja stron przy udziale mediatora. Zanim jednak dojdzie  

do spotkania strony powinny wyrazić swoją gotowość na bezpośrednie spotkanie ze stroną przeciwną. 

Może dojść do sytuacji, w której jedna ze stron z ważnych powodów nie wyraża zgody  

na bezpośrednie spotkanie z drugą stroną, a zależy jej na wspólnym porozumieniu. Wówczas mediator 

prowadzi mediację pośrednią, która polega na oddzielnym spotykaniu się mediatora z każdą ze stron. 

Mediator spełnia wtedy rolę pośrednika w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań każdej ze stron. 

Podczas posiedzeń mediacyjnych strony przekazują sobie nawzajem najważniejsze dla nich 

kwestie oraz dążą do wspólnego rozwiązania konfliktu pomiędzy nimi. Mediator, który jest uczestnikiem 

takiej sesji stosuję wiele pomocniczych technik mediacyjnych, m.in. tzw. aktywnego słuchania, 

wyjaśniania, odzwierciedlania uczuć, a także spotkań na osobności ze stronami, które mają na celu 

ułatwienie porozumienia i komunikację między stronami. Jeżeli strony dojdą do wspólnego porozumienia 

bądź ustalą dalsze poczynania, pozostaje tylko podpisać ugodę. 

Na jak wielu spotkaniach strony muszą się spotkać strony, aby dojść do porozumienia? 

Oczywiście to wszystko zależy od stron oraz zawiłości konfliktu. Jednak zazwyczaj liczba takich 

sesji/posiedzeń, w zależności od rodzaju mediacji, to od 2 do 4. 

Ostatnim etapem przeprowadzania mediacji jest podpisanie ugody i jest odrębnym od sesji etapem 

mediacji. Kluczowe w tym przypadku znaczenie ma przygotowanie mediatora. Odpowiada  

on za sporządzenie i dopilnowanie realności i konkretności podpisywanego przez strony porozumienia. 

Jeżeli stronom nie uda się wypracować takiego porozumienia, mogą kontynuować spór przed sądem. 

Taka ugoda, która została zawarta przed mediatorem oraz zatwierdzona przez sąd, ma taką samą 

moc prawną jak ta zawarta przed sądem. W związku z tym jest ona również tytułem egzekucyjnym.  

Po zatwierdzeniu takiej ugody przez sąd i nadaniu jej klauzuli wykonalności, jest ona tytułem 

wykonawczym. Nie ma w tym przypadku konieczności nadawania tej ugodzie klauzuli wykonalności  

w osobnym postępowaniu. Przy czym ugoda może być zatwierdzona przez sąd niezależnie od tego czy 

była ona prowadzona na podstawie umowy o mediację czy też postanowienia sądu. 

  

 Mediator sporządza protokół z przebiegu mediacji niezależnie od jej wyniku, jeśli sprawa  

ta została skierowana do mediacji przez sąd. Protokół mediatora powinien zawierać: 



• miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, 

• imię i nazwisko stron, 

• adresy stron, 

• imię i nazwisko oraz adres mediatora, 

• wynik przeprowadzonej mediacji. 

 

 W przypadku zawarcia przez strony ugody, powinna być ona zamieszczona bądź dołączona do 

protokołu. Jeżeli mediacja nie zakończyła się pomyślnie i nie doszło do podpisania ugody, w protokole 

nie mogą zostać zawarte informację na temat przedstawionych w mediacji propozycji ugodowych, 

wzajemnych ustępstw, stanowisk stron, bądź też innych faktów związanych z prowadzonym 

postępowaniem.. 

 Podsumowując, mediacja jest korzystna dla pokrzywdzonego zwłaszcza dlatego, że stanowi 

szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę  

i przeprosin. Spór jest rozwiązywany znacznie szybciej, do tego poza salą sądową, co oszczędza wiele 

stresu i niepotrzebnych pokrzywdzonemu negatywnych emocji. 

 Oskarżony również jest w lepszej sytuacji po odbytej mediacji, gdyż jest to dla niego szansa na 

porozumienie się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, 

na szybsze zatarcie skazania, zmniejszenie kosztów postępowania oraz łagodniejsze potraktowanie 

przez sąd. Oskarżony, sprawca przy pozytywnym zakończeniu mediacji zyskuje szansę na zastosowania 

wobec niego w miejsce kary surowszej - warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego 

zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, czy też kary w dolnym progu zagrożenia. 

 

Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. poz. 555 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. poz. 553 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. 
poz. 1148 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy ( Dz. U. z 1997 r. poz. 557), 
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego  
w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 716), 
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu 
obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 663) 
- Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.), 
- Ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, ze zm.), 
- Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze 
zm.), 
- Ustawa z 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod 
rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015r., poz. 1595). 
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych 
mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122). 

 
 
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, finansowane  
ze środków przekazanych przez Powiat Wschowski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego 
pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wschowskiego w 2021 r.” 


