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Wprowadzenie

Zainteresowanie konfl iktem nie jest czymś nowym w naukach społecz-
nych. W pełni uzasadniona jest teza, że od zarania dziejów konfl ikt wpisuje 
się w krajobraz życia społecznego. Brak zrozumienia drugiej strony i koncen-
tracja wyłącznie na własnych interesach często prowadzą do impasu i zała-
mania prowadzonych rozmów. Zjawisko ma implikacje materialne, moralne 
i psychologiczne, a jak wynika z praktyki pojawia się wszędzie – od scysji na 
poziomie rodziny po międzynarodowe spory terytorialne czy etniczne. 

W popularnym rozumieniu konfl ikt to zderzenie, sytuacja sprzeczności, 
której uczestnicy próbują narzucić sobie wzajemnie swoją wolę. Konfl ikt 
i sposoby jego rozwiązywania to stosunkowo dobrze wyodrębniony przed-
miot badań, wokół którego skupia się zainteresowanie wielu przedstawicieli 
nauki (socjologii, psychologii, prawa, teorii gier, teorii organizacji, nauk po-
litycznych)1.

Konfl ikt wydaje się nieunikniony. Skoro jego wyeliminowanie zdaje się 
być niemożliwe, to wskazane jest wypracowanie efektywnych sposobów jego 
rozwiązania. 

Mediacja stanowi znany od czasów antycznych sposób poszukiwania 
rozwiązania na drodze pojednawczej w sytuacji, gdy między stronami zaryso-
wała się różnica zdań lub wręcz doszło do sporu na tle łączącego je stosunku2. 
Termin „mediacja” wywodzi się z języka greckiego (medos – pośredniczący, 
neutralny, nieprzynależny do żadnej ze stron) i łacińskiego (mediatio – po-
średnictwo)3. Legalna defi nicja mediacji nie istnieje, można więc przyjąć, 
że mediacja to alternatywna, pozasądowa metoda rozwiązywania sporów; 
proces, w którym bezstronna i neutralna osoba trzecia (mediator) wspoma-
ga komunikację oraz działania stron zmierzające do rozwiązania problemu 
i opracowania ugody. Taki sposób rozwiązywania sporu daje skonfl iktowa-
nym (zwaśnionym) poczucie kontroli i możliwości decydowania o własnych 
sprawach. To stanowi o sile mediacji. 

1  R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do tak, Warszawa 2004, s. 9.
2 M. Pazdan, O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, Rej. 2004, Nr 2, 

s. 154.
3 M. Bobrowicz, Mediacje gospodarcze – jak mediować i przekonywać, Warszawa 

2004, s. 13–14.
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Wprowadzenie

Postępowanie mediacyjne jest wielokrotnie tańsze i szybsze, bo znacznie 
mniej sformalizowane niż postępowanie sądowe. Jego celem nie jest ustalenie 
prawdy obiektywnej ani przyznawanie racji. Jest sposobem rozwiązania pro-
blemu, podstawą ukształtowania stosunków między stronami ma być spojrze-
nie w przyszłość. Prowadzenie jakichkolwiek rozmów pojednawczych zależy 
od gotowości stron do dyskusji, otwartości w artykułowaniu obaw i zastrze-
żeń. Mediacja stwarza do tego warunki, gwarantując prywatny charakter dys-
kusji klauzulą poufności. Ze względu na powyższe, w odróżnieniu od stron 
postępowań sądowych uczestnicy mediacji są w znacznie większym stopniu 
usatysfakcjonowani merytorycznym rozwiązaniem sporu, jak i sposobem, 
w jaki efekt został osiągnięty. Nawet jeśli nie dojdzie do ostatecznego porozu-
mienia uczestnicy mają możliwość przeanalizowania ważnych dla siebie kwe-
stii, wyartykułowania swych racji i sporządzenia tzw. protokołu rozbieżności, 
aby wyraźnie zdać sobie sprawę z dzielących ich różnic, więc tym bardziej 
dostrzec wspólne płaszczyzny1.

Istotą mediacji jest pomoc stronom konfl iktu w dojściu do porozumie-
nia, które będzie dla nich zadawalające i akceptowalne. W procesie tym waż-
ną rolę odgrywa mediator. Mediatorzy powinni być niezależni i bezstronni. 
W literaturze przedmiotu podnosi się, że mediacja jest tak dobra jak mediator. 
Skoro jakość mediacji zdeterminowana jest klasą mediatora, wydaje się, że 
przygotowany mediator to taki, który z jednej strony jest kompetentny – ro-
zumie cele mediacji i potrafi  zarządzać całym procesem, z drugiej zaś łączy 
w sobie pasję i profesjonalizm2.

Podkreślenia wymaga fakt, iż mediator jedynie kontroluje proces, a nie 
wynik3. W przeciwieństwie do sędziów sądów państwowych lub polubow-
nych mediator nie ma kompetencji judykacyjnych. W żadnym wypadku nie 
jest uprawniony do narzucania rozwiązań, wyrażania osobistych opinii. Ma 
jedynie pomagać uczestnikom mediacji w osiągnięciu porozumienia. Najogól-
niej rzecz ujmując, działania mediatora koncentrują się na ogół na stymulowa-
niu rzeczowej i konstruktywnej rozmowy, wspieraniu stron w identyfi kowaniu 
i wartościowaniu ich interesów i potrzeb oraz poszukiwaniu możliwości ich 
pogodzenia, stworzeniu atmosfery porozumienia. Co istotne, mediator nie 
czerpie korzyści materialnych z zawarcia przez strony ugody. Sposób dzia-
łania mediatora (techniki mediacyjne) zależy natomiast w dużej mierze od 
okoliczności danej sprawy.

1  D. Jaworska, Mediator o mediacji – wykład wygłoszony na konferencji „Mediacja 
w prawie pracy”, Warszawa, 23.11.2005 r., s. 2, niepubl., cyt. za: M. Żurawska, Mediacja 
– nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy, Ius et Administratio, zeszyt 
specjalny: Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Rzeszów 
2006, s. 225.

2  M. Bobrowicz, op. cit., s. 34. 
3  Ibidem, s. 35.
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Wprowadzenie

Ojczyzną współczesnej mediacji są Stany Zjednoczone, gdzie na gruncie 
praktyki wykształciło się wiele jej rodzajów. Spektakularny rozwój instytu-
cji mediacji i innych tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution) był przede 
wszystkim praktyczną reakcją korporacji i sądów na niewydolność tradycyj-
nego rozstrzygania sporów przez sądy państwowe (lawinowy wzrost liczby 
spraw, kosztów procesu, znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na wyrok 
i jego wykonanie). Z drugiej strony koncepcja ADR oznaczała realizację po-
stulatu poszerzenia dostępu jednostki do wymiaru sprawiedliwości sensu lar-
go poprzez uzupełnienie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego 
przez inne mechanizmy oparte nie na konfrontacji, a na dialogu prowadzącym 
do rozwiązania sporu w trybie ugody stron1. 

Na pytanie, czy regulacja mediacji jest w polskim prawie w ogóle po-
trzebna i czy powinna zostać przewidziana w poszczególnych procedurach 
ustawodawca odpowiedział twierdząco, inicjując w 1995 r. proces włączania 
instytucji mediacji do polskiego porządku prawnego. Powstał wówczas Ze-
spół ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce przy Stowarzyszeniu Pomocy Oso-
bom Uwięzionym i ich Rodzinom „Patronat”. Jego aktywność istotnie przy-
czyniła się do wprowadzenia instytucji mediacji do Kodeksu  postępowania 
 karnego z 1997 r. Regulacja mediacji w sprawach karnych została gruntownie 
zmieniona po niespełna pięciu latach, kiedy to dotychczasowy art. 320 KPK 
zastąpiono art. 23a, a Minister Sprawiedliwości wydał nowe rozporządzenie 
regulujące szczegółowe zagadnienia dotyczące postępowania mediacyjnego 
w sprawach karnych. Wcześniej jednak, w 2000 r. ustawodawca dopuścił kie-
rowanie do mediacji spraw rozpoznawanych w trybie ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich. W wielu systemach prawa obcego mediacja dotycząca 
nieletnich torowała drogę mediacji w sprawach karnych, w Polsce stało się od-
wrotnie. W tym samym czasie, w trakcie prac nad projektami ustaw mających 
na celu reformę systemu sądowej kontroli administracji, mediację włączono 
w ramy postępowania sądowoadministracyjnego. Przepisy o mediacji w usta-
wie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązują od 
1.1.2004 r. Wreszcie, w grudniu 2005 r. weszła w życie nowelizacja Kodek-
su postępowania cywilnego przewidująca możliwość kierowania do mediacji 
spraw cywilnych2.

Spektrum spraw możliwych do załatwienia w drodze mediacji obejmuje 
również odrębne regulacje dotyczące mediacji niezwiązanych z postępowa-
niem sądowym, w tym przede wszystkim w sporach zbiorowych z zakresu 
prawa pracy. 

1  S. Pieckowski, Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2006, s. 11.
2  R. Morek, Mediacja w przepisach o postępowaniu cywilnym, karnym, w sprawach 

nieletnich oraz przed sądami administracyjnymi – zasadnicze podobieństwa i różnice, 
EP 2006, Nr 11 (83), dodatek specjalny. 


