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Pre zes Pol skie go Sto wa rzy sze nia Me dia cji Go spo da r czej

Wdro ¿en ie me diac ji 
w spra wach cy wiln ych

Ty l ko dwa razy by³em zru j no wa ny: 

raz kie dy prze gra³em spra wê s¹dow¹, 

i dru gi raz, kie dy inn¹ wy gra³em. 

Wo l ter

„Wy zwa nie, któ re stoi przed nami obe c nie, po le ga na zmia nie ku l tu ry kon -
fli któw maj¹cych mie j s ce w na szych ro dzi nach, w pra cy, w spo³ecz no œciach
oraz w œwie cie. Cho dzi o stwo rze nie ku l tu ry, w któ rej na wet naj powa ¿nie j sze
spo ry bêd¹ roz wi¹zy wa ne nie przez u¿y cie si³y czy przy mu su, lecz na za sa dzie 
wza je mnych ko rzy œci...” – po wie dzia³ Wil liam L. Ury, au tor jed nej z naj bar -
dziej po czy t nych ksi¹¿ek z dzie dzi ny ne go cja cji, Do chodz¹c do tak, wspó³-
twó r ca Pro gra mu Ne go cja cji na Uni wer sy te cie Ha r var da. 

Kon fli kty s¹ czymœ oczy wi stym we wspó³cze s nym œwie cie, tak oczy wi -
stym, jak ró ¿ ni ce, któ re je wywo³uj¹ – ró ¿ ni ce pogl¹dów, wa r to œci i prze ko -
nañ, któ re wy zna je my, ce lów, któ re chce my osi¹gaæ, po trzeb, któ re chce my
za spo ko iæ. Gdy stro ny kon fli ktu nie po tra fi¹ go roz wi¹zaæ, osta te cz ne roz -
strzy g niê cie za pe w nia wa l ka – nie za le ¿ nie od ko sztów, któ re poci¹ga. Jed na
stro na prze gry wa, dru ga wy gry wa – konflikt jest rozstrzygniêty, ale nie jest
rozwi¹zany!

W cy wi li za cjach roz wi niê tych ku l tu ro wo aren¹, na któ rej to czy siê wa l ka,
jest s¹d. To tam sê dzia roz strzy ga spór. Ale kon flikt po zo sta je nie roz wi¹zany.
Roz wi¹zaæ go mog¹ ty l ko jego stro ny. Do nie da w na nie ist nia³a al ter na ty wa
dla przy mu su s¹do we go. Owym bra kuj¹cym elementem sta³a siê mediacja. 

Me dia cja – to po moc ne u tra l nej oso by trze ciej stro nom kon fli ktu w za wa r -
ciu ugo dy, koñcz¹cej spór. W Sta nach Zjed no czo nych, kra ju, w któ rym me -
dia cja roz wi ja siê naj bar dziej, tysi¹ce przed siê biorstw i in sty tu cji rz¹do wych
za trud nia dziœ me dia to rów do roz wi¹zy wa nia spo rów po miê dzy pra cow ni ka -
mi oraz miê dzy pra cow ni ka mi, a pra coda w ca mi. Tysi¹c naj wiê kszych kan ce -
la rii pra wni czych w tym kra ju zo bo wi¹za³o siê do sto so wa nia me dia cji za -



miast roz strzy ga nia spo rów w s¹dach, 90% naj wiê kszych ko r po racji ame ry ka ñ -
skich sto su je z po wo dze niem me dia cjê, osz czê dzaj¹c czas i pie ni¹dze, a w po -
nad 5000 ame ry ka ñ skich szkó³ dzie ci ucz¹ siê me dia cji ró wie œ ni czej. 

Czy me diac ja jest sku teczna?

Sê dzia Cla ren ce Se e lin ger po tym, jak dwóch me dia to rów w ci¹gu 9 se sji
za ko ñ czy³o trwaj¹cy 25 lat spór, stwier dzi³: „Po le cam pro ces ne go cja cji
z udzia³em me dia to ra do roz wi¹zy wa nia wszy stkich spo rów, któ re wy daj¹ siê
nie roz wi¹zy wa l ne”. Dzie wiêæ na dzie siêæ po zwów s¹do wych sk³ada nych w USA
ko ñ czy siê dziœ ugod¹. 

W s¹dzie w Exe ter (An glia) ugod¹ ko ñ czy siê 90% spraw z 65% skie ro wa -
nych do me dia cji. Je den zaœ z ro sy j skich ge ne ra³ów ne go cjuj¹cych za ko ñ cze -
nie dzia³añ wo jen nych w Cze cze nii stwier dzi³: „Wiem na pe w no, ¿e wszy stkie
wo j ny – na wet stu le t nie – koñcz¹ siê ne go cja cja mi i zawarciem pokoju”. 

W kra jach demo kra ty cz nych ne go cja cje (i me dia cja) staj¹ siê spo so bem
neu tra lizo wa nia ró ¿ nic po miê dzy lu dŸ mi. W Pol sce szans¹ na zmia nê po dej -
œcia do roz wi¹zy wa nia kon fli któw sta³o siê wpro wa dze nie do pra wa in sty tu cji
me dia cji. Od grud nia 2005 roku ka ¿ dy sê dzia ma pra wo skie ro waæ ka¿d¹ spra -
wê cy wiln¹ do me dia cji. 

Po do b nie jak w in nych kra jach, w któ rych wpro wa dzo no me dia cjê, rów -
nie¿ w Pol sce po ja wiaj¹ siê ba rie ry utrud niaj¹ce jej szy b kie wdro ¿e nie. Ze
wzglê du na od mien noœæ me dia cji jako po szu ki wa nia przez stro ny roz wi¹zañ
(po przez ne go cja cje „poza s¹dem”, pro wa dzo ne „w cie niu pra wa”) od kon -
fron tacyj ne go pro ce su s¹do we go, w któ rym stro ny walcz¹ o ra cjê – me dia cja
musi wzbu dzaæ emo cje. Dla przy zwy cza jo nych do tra dy cy j nych za cho wañ sê -
dziów i pe³no mo c ni ków dzia³aj¹cych ste reo ty po wo w toku pro ce su s¹do we go
me dia cja mo¿e sta no wiæ du¿e wy zwa nie. Zaœ dla stron, po zba wio nych mo ¿ li -
wo œci sko rzy sta nia z alte rna ty w nych wo bec pro ce su s¹do we go roz wi¹zañ
– wrêcz szok. Do tkli wy jest te¿ brak wie dzy na te mat pro ce su me dia cji, jego
prze bie gu i za cho wa nia stron. De cy duj¹ce staj¹ siê prze ko na nia: sê dziów,
pe³no mo c ni ków pro ce so wych do ra dzaj¹cych stronom czy te¿ przekonania
powoda i pozwanego! To one i tylko one decyduj¹, czy mediacja siê roz po cz -
nie i jak siê zakoñczy!

No we li za cja Ko de ksu po stê po wa nia cy wi l ne go z dnia 28 li pca 2005 roku 
wpro wa dzi³a do pol skie go sy ste mu pra wne go in sty tu cjê me dia cji cy wi l nej.
Sprzy ja to przy spie sze niu roz strzy ga nia spo rów s¹do wych, odci¹¿e niu s¹dów, 
a ta k ¿e po zwa la za ko ñ czyæ sporn¹ spra wê szy b ko i w spo sób saty s fa kcjo -
nuj¹cy dla stron.

Pod sta wo wy mi wa run ka mi po wo dze nia me dia cji cy wi l nej s¹: 
– wy kszta³ce nie do brze przy go to wa nej gru py me dia to rów;
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– popu la ry za cja za sad i ko rzy œci p³yn¹cych z wy ko rzy sta nia me dia cji
wœród oby wa te li, a zw³asz cza ucze st ni ków spo rów s¹do wych (w tym
ta k ¿e pe³no mo c ni ków);

– prze ko na nie sê dziów o ce lo wo œci u¿y wa nia tego no we go in stru men tu
pra wne go.

Re aliz acja pro jektu

Przed sta wia ny pro jekt pi lo ta ¿o wy by³ rea li zo wa ny w ra mach Pro gra mu
„Oby wa tel i Prawo”. Jego ce lem by³a popu la ry za cja me dia cji cy wilnej w lo ka l -
nym œro do wi sku oraz dzia³ania sk³aniaj¹ce do jej sto so wa nia. 

Jako mie j s ce re a li za cji pi lo ta ¿u wy bra no Zie lon¹ Górê. Wy bór po dy kto -
wa ny by³ tym, i¿ ju¿ wcze œ niej po dej mo wa no tam dzia³ania, maj¹ce na celu
przy bli ¿e nie idei me dia cji cy wi l nej sê dziom i pe³no mo c ni kom na przyk³ad zie
do œwia d czeñ niemieckich oraz brytyjskich.

Wy ko rzy sta no do œwia d cze nia dwóch s¹dów: w Ge tyn dze (Do l na Sa kso -
nia, Nie mcy) i w Exe ter (An glia). Po ki l ku la tach od roz po czê cia pro je któw
wdra ¿a nia me dia cji w tych s¹dach zaob ser wo wa no nie zwyk³e efe kty. W obu
s¹dach do me dia cji kie ru je siê oko³o 65% spo rów, zaœ od se tek osi¹ga nych
ugód wy no si: w Ge tyn dze 90, w Exe ter zaœ oko³o 75. Do œwia d cze nia obu
miast po twier dzaj¹ wagê warunków, jakie zdecydowa³y o sukcesie:

– wspa r cie pro je ktu przez pre ze sów s¹dów;
– po zy ty w na opi nia lo ka l nych li de rów ko r po ra cji ad wo ka c kiej;
– po zy ty w ne po dej œcie do me dia cji pe³no mo c ni ków pro ce so wych, za -

chê caj¹cych do me dia cji swo ich klien tów, akty w nych w tra kcie me dia -
cji, ro zu miej¹cych swoj¹ inn¹ ni¿ w pro ce sie rolê. 

Ba rie ra mi, któ re utrud niaj¹ osi¹ga nie do brych re zu l ta tów, s¹:
– ko nie cz noœæ za akce pto wa nia przez sê dziów obe cno œci „oso by trze ciej”

– me dia to ra, „od da nia” mu spra wy;
– ko nie cz noœæ zro zu mie nia i przy jê cia przez pe³no mo c ni ków in nej roli

w me dia cji – roli do ra d cy klien ta, któ ry po dej mu je de cy zje, w mie j s ce
pe³no mo c ni ka pro ce so we go zarz¹dzaj¹cego pro ce sem i od gry waj¹cego 
w nim pier wszo p la now¹ rolê;

– ko nie cz noœæ akce p ta cji przez pe³no mo c ni ków pro ce so wych zmia ny po -
sta wy – z kon fron tacy j nej na ko o pe ra cyjn¹ (pe³no mo c ni ka po szu -
kuj¹cego roz wi¹zañ, a nie „ra cji”);

– brak wie dzy o me dia cji i wia ry w jej sku te cz noœæ (kon flikt na tyle dzie li
stro ny, ¿e na wet myœl o kon stru kty w nej ko mu ni ka cji sta je siê dla nich
trud no wy ob ra ¿al na – wo bec cze go me dia cja jest od rzu ca na).

Szans¹ na zmia nê tych po staw daje do sta r cze nie wszy stkim zain tere so wa -
nym in fo r ma cji o me dia cji. Temu w³aœ nie ce lo wi mia³ s³u¿yæ pro jekt wdro ¿e -
nia in sty tu cji me dia cji w S¹dzie Re jo no wym w Zielonej Górze. 

Wd ro¿e nie me diac ji w spra wach cy wiln ych 55



Przy jê to, i¿ dzia³ania skie ro wa ne bêd¹ do:
– stron,
– sê dziów,
– opi nii pu b li cz nej,
– pe³no mo c ni ków pro ce so wych,
Do ta r cie do stron spo ru za pe w nio no przez:
– wy da nie wiel kofor ma to wych pla ka tów in fo r muj¹cych o me dia cji roz -

wie szo nych na ko ry ta rzach s¹du;
– wy da nie ko lo ro wych bro szur umie sz czo nych na spe cja l nych sto ja kach

w ko ry ta rzach s¹du;
– wy da nie ma te ria³u in fo r muj¹cego szcze gó³owo o me dia cji i spo so bie

jej pro wa dze nia, do rê cza ne go stro nom i pe³no mo c ni kom wraz z za pro -
sze niem na me dia cje (kie ro wa ne przez me dia to ra).

Sê dzio wie zo sta li za po zna ni z in sty tucj¹ me dia cji oraz za sa da mi kie ro wa -
nia spraw do me dia cji podczas kil kugo dzin ne go szko le nia. W jego tra kcie pol -
ski sê dzia przed sta wi³ i sko men to wa³ prze pi sy ko de ksu po stê po wa nia cy wi l -
ne go, do œwia d czo ny me dia tor prze ka za³ wie dzê o isto cie kon fli ktu i za sa dach
dzia³ania me dia to ra, zaœ goœæ – sê dzia z Ge tyn gi – za po z na³ sê dziów z za sa da -
mi kie ro wa nia spraw do me dia cji. W spo t ka niu ucze st ni czy³o oko³o po ³owy
sêdziów s¹du. W szkoleniu wziêli tak¿e udzia³ sêdziowie S¹du Okrê go we go.

Pro jekt by³ wspie ra ny przez pre ze sów S¹du Okrê go we go i S¹du Re jo no -
we go. Kie row ni c two s¹du za pe w ni³o me dia to rom spe cja l ne, sta³e po mie sz -
cze nie do pro wa dze nia me dia cji. Nie zwy kle isto t ne dla re a li za cji pro je ktu
by³o za pe w nie nie ¿y cz li wo œci opi nii pu b li cz nej. Zwiê ksza³o to bowiem liczbê
osób poinformowanych o mediacji. 

Pol skie Sto wa rzy sze nie Me dia cji Go spo da r czej i pre zes S¹du Okrê go we -
go byli orga niza to ra mi kon fe ren cji pra so wej in fo r muj¹cej o prze bie gu re a li za -
cji pro je ktu. W Te le wi zji Pol skiej, Pol skim Ra diu, ga ze tach lo ka l nych: „Ga ze -
cie Wy bo r czej” i „Ga ze cie Lu bu skiej”, po ja wi³y siê in fo r ma cje o me dia cji
i rea li zo wa nym pro je kcie. Na za ko ñ cze nie pro je ktu w „Ga ze cie Lu bu skiej”
uka za³ siê ca³ostro ni co wy ar ty ku³ za wie raj¹cy wywiady z mediatorami i sê -
dzia mi oraz informacje o wynikach wdro¿enia mediacji. 

W tra kcie re a li za cji pro je ktu oka za³o siê, i¿ nie zwy kle wa¿n¹ rolê w me -
dia cji od gry waj¹ ra d cy pra w ni i ad wo ka ci. Pro jekt nie zak³ada³ wdro ¿e nia
dzia³añ skie ro wa nych do tych grup. Jed nak, by zwiê kszyæ jego sku te cz noœæ,
pod jê to de cy zjê o wy da niu ma te ria³ów info rma cy j nych do tycz¹cych me dia cji
i zor gani zo wa no konfe rencjê -szko le nie na te mat me dia cji i roli pe³no mo c ni -
ków. Ze wzglê du na ogra ni czo ne œro d ki, dzia³ania te skie ro wa no do ra d ców
pra wnych. Wy da no 600 eg zem p la rzy info r ma to rów, któ re dorêczono ka ¿ de -
mu uczestnikowi. W szkoleniu uczestniczy³o 60 radców prawnych. 

Klu czo wym ele men tem pro je ktu sta³o siê wy szko le nie pro fe sjo nal nych
me dia to rów. In fo r ma cja o re kru ta cji za wa r ta zo sta³a w og³osze niu opub li ko -
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wa nym w lo ka l nej ga ze cie. Do pro gra mu zg³osi³o siê czte ro kro t nie wiê cej chê t -
nych, ni¿ prze wi dy wa no. Zg³aszaj¹cy siê li czy li na uzy ska nie sta³ej, do brze
„p³at nej pra cy na eta cie”. Po wszech ny by³ te¿ brak wie dzy na te mat pre dy spo -
zy cji oso bo wo œcio wych przysz³ego me dia to ra. Czêœæ zg³aszaj¹cych siê osób
sama zre zy g no wa³a z ucze st ni c twa w szko le niu. Prze pro wa dzo no wstêpn¹ se -
le kcjê, w wy ni ku któ rej wy bra no 15 osób (li cz ba zgod na z za³o¿e nia mi
projektu).

Szko le nie po dzie lo no na dwie czê œci: dwu d niow¹ oraz jed no d niow¹ (któ -
ra odby³a siê po oko³o 3 mie si¹cach i mia³a uw z glêd niaæ zdo by te do œwia d cze -
nia me dia to rów). Pro gram zbu do wa no na pod sta wie tak zwa ne go mo de lu me -
dia cji ogra ni czo nej w cza sie, fun kcjo nuj¹cego w Exe ter. Szko le nie pro wa dzi li:
tre ner z za kre su ko mu ni ka cji i roz wi¹zy wa nia kon fli któw oraz do œwia d czo ny
me dia tor. Szko le nie trwa³o ³¹cz nie 24 go dzi ny. Pro wa dzo no je me tod¹ wa r -
szta tow¹ z wy ko rzy sta niem sy mu la cji, od twa rza nia ról. Wy ko rzy sta no ta k ¿e
bry ty j ski film szko le nio wy o me dia cji. Pro gram szko le nia obe j mo wa³ miê dzy
in ny mi: pod sta wy pra w ne me dia cji, za sa dy me dia cji i rola me dia to ra, zro zu -
mie nie kon fli ktu i spo so bu in ter we ncji me dia to ra, za sa dy kie ro wa nia me diacj¹ 
przez me dia to ra oraz ko mu ni ka cji w me dia cji, roli emo cji w kon fli kcie. 

W oce nie orga ni za to rów na le ¿a³oby d¹¿yæ do roz sze rze nia go dzin szko le -
nia do oko³o 40, co oz na cza szko le nie w wy mia rze: 2 x 2 dni + 1 dzieñ. W tym
mo de lu zak³ada siê da l sze roz wi ja nie ko m pe ten cji przez mediatorów. 

Pro jekt rea li zo wa no 6 mie siê cy. Osi¹gniê to na stê puj¹ce re zu l ta ty:
1. Wy szko lo no 15 me dia to rów; po³owê z wy szko lo nych me dia to rów sta -

no wi li pra wni cy.
2. Wy szko lo no 60 sê dziów (w tym 17 z S¹du Re jo no we go).
3. Prze pro wa dzo no 59 me dia cji (w ci¹gu 5 pie r wszych mie siê cy) – a za -

k³ada no 30 me dia cji.
4. Za po zna no z in sty tucj¹ me dia cji opi niê pu b liczn¹ po przez ka m pa niê

pro muj¹c¹ tê in sty tu cjê.

Wnio ski

Oto wnio ski dla ko le j nych wdro ¿eñ, ja kie wy ni kaj¹ z do œwia d czeñ Pol -
skie go Sto wa rzy sze nia Me dia cji Go spo da r czej.

1. W za kre sie szko leñ dla me dia to rów
– na le ¿a³oby zde cy do wa nie zwiê kszyæ li cz bê go dzin szko le nia (co naj -

mniej o dwa dni szko le nio we).
2. W za kre sie szko leñ dla sê dziów
– prze pro wa dze nie in ten sy w nych dzia³añ in fo r muj¹cych o szko le niu dla

sê dziów z wy ko rzy sta niem au to ry te tu Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.
3. W za kre sie ma te ria³ów info rma cy j nych
– zmnie j sze nie li cz by pla ka tów do 5-10 (na 1 s¹d re jo no wy),
– zwiê ksze nie li cz by bro szur (któ rych za brak³o ju¿ po tygo dniu).
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4. Wspa r cie idei me dia cji po przez Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci.

Wy niki ba dañ an kiet owy ch uc zest nik ów pro jektu

Ry su nek 1. W ja kie go ro dza ju spo rach Pani/Pana zda niem mo ¿ na naj tra f niej
sto so waæ me dia cjê cy wiln¹? /Sê dzio wie 

Ry su nek 2. Co wed³ug Pani/Pana mo¿e w naj wiê kszym sto p niu przy czy niæ
siê do pro pa go wa nia me dia cji cy wi l nej w Pol sce/Me dia to rzy
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Ry su nek 3. Któ ry z po da nych ni ¿ej ar gu men tów mo¿e Pani¹/Pana prze ko naæ
do roz strzy g niê cia spo ru poza s¹dem?  /Po wód/Po zwa ny

Ry su nek 4. Ja kie jest Pani/Pana za ufa nie do roz wi¹zy wa nia spo rów w dro dze
me dia cji cy wi l nej? Po wód/Po zwa ny
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Ry su nek 5. Czy spór roz strzy g niê ty w dro dze me dia cji jest dla  Pani/Pana tak
samo wa ¿ ny (je œli cho dzi o moc prawn¹), jak ten roz strzy g niê ty w dro dze po -
stê po wa nia s¹do we go?

Ry su nek 6. Czy bê dzie Pani/Pan ko rzy sta³ w przysz³oœci z mo ¿ li wo œci roz -
strzy ga nia spo rów za po moc¹ me dia cji cy wi l nej? Po wód i Po zwa ny
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