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OD REDAKTORÓW

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w  Wasze ręce trzecie już wydanie książki pt. Mediacje. Teoria i  prak-
tyka. Pierwsze wydanie ukazało się w 2009 r. Od tego czasu uzupełniliśmy książkę 
o nowe rozdziały dotyczące m.in.: historii polubownego rozwiązywania sporów na 
ziemiach polskich, konfliktów w  organizacjach, negocjacji, przygotowania do me-
diacji, roli różnic kulturowych w mediacji, zastosowania mediacji w rozwiązywaniu 
konfliktów społecznych oraz rozwoju nowoczesnych technik komunikacji (online 
dispute resolution, ODR). Książka została wzbogacona o omówienie dziedzin, w któ-
rych mediacja rozwija się szczególnie dynamicznie albo w  których upatrujemy jej 
szczególnego potencjału do rozwoju w przyszłości, takich jak mediacje szkolne czy 
rozwiązywanie sporów konsumenckich. Inne rozdziały zostały zmienione i zaktua-
lizowane, by odzwierciedlić zmiany zachodzące w praktyce mediacyjnej oraz w re-
gulacjach prawnych.

Uzupełnienie podręcznika jest spowodowane rozwojem mediacji w  Polsce i  na 
świecie. Mediacja znajduje zastosowanie w  dziedzinach, w  których jeszcze do nie-
dawna nie wykorzystywano tzw. alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. 
Określenie „alternatywne” powoli traci swoje pierwotne znaczenie. Mediacje i inne 
metody pozasądowe są w  coraz większym stopniu traktowane jako podstawowe 
sposoby regulowania konfliktów.

Książka prezentuje dwa podejścia do mediacji. Pierwsze wiąże się ze złożoną wiedzą 
z  zakresu psychologii, prawa i  innych dyscyplin. Nauka o konfliktach oraz sposo-
bach ich przezwyciężania jest dziś coraz częściej uznawana za odrębną dziedzinę 
badań i  refleksji teoretycznej. Jednak teoria mediacji byłaby zbędna bez praktyki. 
Dopiero przekuwanie teorii oraz idei związanych z polubownym rozwiązywaniem 
sporów w  konkretne przypadki udanych mediacji pozwala w  pełni dostrzec i  do-
cenić skuteczność tej metody.

Autorzy poszczególnych rozdziałów to zarówno teoretycy, jak i praktycy – media-
torzy. Dlatego książka zawiera także wiele praktycznych wskazówek i  przykładów 
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zaczerpniętych lub inspirowanych prawdziwymi mediacjami, w  szczególności 
w  rozdziałach poświęconych: komunikacji, konfliktom, negocjacjom, etapom me-
diacji czy etyce w mediacji. Inne rozdziały zawierają problematykę z zakresu specy-
fiki sporów danego rodzaju, a także zastosowania w nich mediacji, w tym jej uregu-
lowań prawnych. Na końcu każdego rozdziału zamieściliśmy pytania do dyskusji, 
które mają skłonić Czytelników, aby we własnym zakresie rozważyli problemy, które 
autorzy uznali za szczególnie ważne.

Naszym Czytelnikom oferujemy dostęp do filmu o  mediacji w  sporach gospodar-
czych, który został przygotowany przez Centrum Rozwiązywania Sporów i  Kon-
fliktów przy Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Towa-
rzyszy mu odrębny rozdział z omówieniem filmu, analizą technik mediacyjnych, ról 
i zachowań mediatora, stron i pełnomocników w mediacji oraz jej przebiegu.

Podręcznik jest przeznaczony dla szerokiego kręgu Czytelników, bez względu na ich 
wykształcenie czy zawód. Ponieważ jednak jego autorzy są w  większości związani 
z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w wielu rozdzia-
łach znalazły się uwagi dotyczące udziału i roli prawników w mediacji.

Książka może stanowić kompendium wiedzy dla każdego studenta biorącego udział 
w zajęciach o rozwiązywaniu konfliktów, mediacji i efektywnej komunikacji. Jedno-
cześnie zawiera istotne wskazówki przydatne w  pracy mediatorów. Może wreszcie 
być użyteczną lekturą dla Czytelników, którzy po prostu chcieliby dowiedzieć się 
czegoś więcej o  tej interesującej i  nadal niekoniecznie jeszcze powszechnie znanej 
formie rozwiązywania sporów.

Życząc Państwu udanej lektury, mamy nadzieję, że trzecie uzupełnione wydanie 
podręcznika wzbogaci Państwa wiedzę o mediacji. Liczymy na to, że tak jak stało 
się to w przypadku jego autorów, mediacja znajdzie się nie tylko w sferze Waszych 
zainteresowań profesjonalnych, ale również zmieni Wasze podejście do rozmaitych 
problemów dnia codziennego, a  także stanie się Waszą pasją, przynoszącą satys-
fakcję w wielu sferach życia.

W imieniu autorów
redaktorzy
Ewa Gmurzyńska
Rafał Morek
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Rafał Morek

Rozdział 1

WPROWADZENIE

1.1. Pojęcie mediacji

Lektura kolejnych rozdziałów powinna przekonać Czytelników, jak bogatym, we-
wnętrznie złożonym i niejednorodnym zjawiskiem jest mediacja. Wystarczy wskazać 
na niezwykle szeroki zakres jej zastosowania, przekraczający granice stosunków 
prywatnoprawnych: rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, innych spraw cy-
wilnych – i sięgający gałęzi prawa o zupełnie innej charakterystyce, w szczególności 
prawa karnego i  administracyjnego. Już na wstępie rozważań poświęconych me-
diacji warto zatem zauważyć, że uniwersalną i  podstawową potrzebą w  ramach 
systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości jest potrzeba godzenia. Ugodowe roz-
wiązywanie rozmaitych sporów i konfliktów – z udziałem bezstronnego i neutral-
nego, profesjonalnego pośrednika, jakim powinien być mediator – to istota mediacji 
i  uzasadnienie wzrastającego zainteresowania nią we współczesnych społeczeń-
stwach i prawodawstwach.

Mediacja jako fenomen społeczny i  szczególny rodzaj działalności człowieka 
nie daje się jednak łatwo uchwycić w ramy definicyjne. Próby sformułowania po-
wszechnie akceptowanej i poprawnej metodologicznie definicji mediacji napotykają 
rozmaite trudności. Są one związane m.in. z  wielością i  różnorodnością rodzajów 
mediacji i technik mediacyjnych, a także oczekiwań co do celów i funkcji, które me-
diacja powinna spełniać. Problemy z odpowiedzią na pytanie, czym jest mediacja, 
dotyczą m.in. określenia roli mediatora, a w szczególności tego, jaki może być jego 
udział w  osiągnięciu ugody, dopuszczalności prowadzenia mediacji w  sądzie lub 
w  bezpośrednim związku z  postępowaniem sądowym, ograniczania zasady pełnej 
dobrowolności mediacji itd. Według niektórych autorów taka „mediacja”, w ramach 
której wyznaczony nie przez strony, lecz przez sąd mediator proponuje stronom 
własną koncepcję rozwiązania sporu i do tego przekonuje je do niej, strony zaś oba-
wiają się negatywnych konsekwencji odmowy udziału w  mediacji itp., tak dalece 
różni się od mediacji „klasycznej”, że mediacją wcale już nie jest. Problemy defini-
cyjne pogłębia dodatkowo równoległe używanie pojęć bliskoznacznych, takich jak: 
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koncyliacja, rozjemstwo, postępowanie pojednawcze, ugodowe itp., między którymi 
nie da się wyznaczyć ostrych granic znaczeniowych.

Niektórzy autorzy skłonni są zatem bronić wąskiego rozumienia pojęcia mediacji. 
W związku z tym do konstytutywnych cech mediacji najczęściej zaliczają m.in. jej 
w pełni dobrowolny i pozasądowy charakter. Druga, dominująca obecnie, koncepcja 
traktuje mediację jako pojęcie zbiorcze używane w odniesieniu do niejednorodnych 
postępowań, którym nadaje się różne nazwy, a których celem jest pojednawcze roz-
wiązanie sporu przy pomocy osoby trzeciej1. Szczegółowe rozważania o różnych 
rodzajach mediacji znalazły się w rozdziale 9.

Niektóre definicje mediacji akcentują ich podobieństwo do negocjacji. W  me-
diacjach dostrzega się szczególną, ustrukturyzowaną postać negocjacji z  udziałem 
osoby trzeciej, mediatora, którego zadaniem jest wspieranie lub nawet kierowanie 
ich przebiegiem (assisted negotiation). W ten sposób mediację definiuje na przykład 
Ch. Bühring-Uhle, według którego stanowi ona „niewiążącą interwencję neutralnej 
osoby trzeciej, która pomaga stronom sporu w  negocjowaniu porozumienia”2. 
W  ujęciu E.  Bieńkowskiej mediacja to „dobrowolne negocjacje między jednost-
kami lub grupami pozostającymi w  konflikcie”, z  udziałem mediatora mającego 
za zadanie podtrzymywanie i ułatwianie przebiegu tych negocjacji bez narzucania 
stronom rozstrzygnięcia3. W  nieco innym ujęciu –  lecz również w  odniesieniu do 
negocjacji – wyjaśniał istotę mediacji w starszym krajowym piśmiennictwie S. Wło-
dyka, według którego mediacja to działalność podmiotu trzeciego, tj. niebędącego 
stroną konfliktu, polegająca na tworzeniu warunków do bezpośrednich rozmów 
(negocjacji) między podmiotami konfliktu i  na odpowiednim wpływaniu na nie 
w kierunku doprowadzenia do ugodowego załatwienia sporu4.

W polskim prawie brak ustawowej definicji mediacji. Definicje takie występują za 
to w  prawie obcym. Tytułem przykładu można podać, że ustawodawca austriacki 
odwołuje się do czterech elementów: zasad fachowości i  neutralności mediatora, 
jego roli polegającej na wspieraniu w  usystematyzowany sposób ukierunkowanej 
komunikacji między stronami oraz odpowiedzialności samych stron za rozwiązanie 

1 Wyrazem dominującej obecnie tendencji do szerokiego określania granic znaczeniowych pojęcia 
mediacji jest definicja zawarta w  art.  3 lit.  a  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2008/52/WE 
z 21.05.2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE 
L 136, s. 3–8), zgodnie z którą „«mediacja» oznacza postępowanie, bez względu na jego nazwę lub określe-
nie, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania 
ich sporu, korzystając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony 
albo może je zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego”.

2 Ch. Bühring-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business, The Hague 1996, s. 273.
3 E. Bieńkowska, Mediacja w polskim prawie karnym, PPK 1998/18, s. 21 oraz E. Bieńkowska, Istota 

i znaczenie mediacji, Katowice 1999, s. 22.
4 S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1975, s. 17.
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konfliktu5. Normatywne ujęcia mediacji akcentują też często jej dobrowolną naturę 
i  wymóg bezstronności mediatora. Wreszcie spotyka się przepisy, które określając 
istotę mediacji, uwydatniają szeroki zakres możliwych technik mediacyjnych. Me-
diację ujmuje się np.  jako wszelkie zgodne z  prawem działania na rzecz doprowa-
dzenia stron sporu do ugody oraz usunięcia, o  ile to możliwe, rzeczywistej przy-
czyny konfliktu między nimi, tak by zapobiec jego odradzaniu się w przyszłości.

1.2. Podstawy „języka” mediacji

Mediacja – tak jak każda wyspecjalizowana sfera działalności człowieka – ma swój 
własny język. W różnym zakresie językiem tym posługują się zawodowi mediatorzy 
– tak między sobą, jak i w trakcie mediacji, autorzy publikacji naukowych i innych, 
prawnicy przygotowujący klientów do mediacji oraz inne osoby.

W odniesieniu do mediacji najczęściej używa się terminu „metoda”, rzadziej zaś 
mówi się o  „postępowaniu”, „procesie” czy „procedurze” mediacji. Pojęcie to za-
kłada pewien stopień wewnętrznej złożoności i zorganizowania, a  jednocześnie le-
piej oddaje nieformalny charakter mediacji i  możliwość elastycznego dostosowy-
wania jej ram organizacyjnych, czasowych itd. do indywidualnych potrzeb. Aby 
uniknąć tonu konfrontacji oraz skojarzeń ze sformalizowanym postępowaniem są-
dowym, mediatorzy zastępują takie określenia, jak: „powód”, „pozwany”, „strony” 
– neutralnymi: Pan, Pani itp.; zamiast o „stanowiskach” i „żądaniach” mówią zaś 
o „potrzebach” i „interesach” itp.

W trakcie mediacji mediator uczy strony języka mediacji. Za pomocą parafraz czy 
pytań (zob. uwagi o technikach komunikacyjnych w mediacji w rozdziale 6) poka-
zuje im, jak unikać słów i sformułowań, które antagonizują rozmówcę i utrudniają 
porozumienie.

Mediacja jest rozmową. Jako specjalista od komunikacji mediator musi dbać o to, 
by język tej rozmowy był dostosowany do uczestników mediacji i  zrozumiały dla 
nich. Zupełnie inaczej rozmawia się przecież z  urzędnikiem czy nauczycielem 
akademickim, a  inaczej z  osobą pokrzywdzoną w  wyniku przestępstwa, czy jego 
sprawcą – zwłaszcza jeżeli jest to nieletni. Czynniki kulturowe, społeczne i osobiste, 
takie jak wiek, style komunikacyjne, odporność na stres itp., powodują, że każda 
mediacja jest inna. Umiejętnie dobrany język i sposób prowadzenia rozmowy oka-
zuje się zaś nieodmiennie kluczem do zawarcia ugody.

5 Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG), 
StF: BGBl. I Nr. 29/2003 (nr: GP XXII RV 24 AB 47 S. 12. BR: AB 6780 S. 696.), § 1 Begriff.



·  Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym 
podręcznikiem mediacji. Autorzy – wykładowcy akademiccy i mediatorzy współ
pracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – dzielą się z Czytelnikami wiedzą i prak
tycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania konfliktów. 

·  Książka zawiera kompendium wiedzy o mediacji i jej zastosowaniu w różnych 
dziedzinach stosunków społecznych i prawnych i jest uzupełniona przykładami 
zaczerpniętymi z bogatej praktyki mediacyjnej autorów, dotyczącymi mediacji: 
cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, karnych, administracyj
nych, w sporach społecznych i konsumenckich. Czytelnicy znajdą w niej omówie
nie historycznych i kulturowych uwarunkowań mediacji w Polsce oraz kierunków 
jej potencjalnego rozwoju w przyszłości, np. w zakresie sporów związanych z hand
lem elektronicznym i internetem.

·  Książka jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych mediacją i efektyw
nym rozwiązywaniem sporów, w tym zwłaszcza do: przedsiębiorców i menedże
rów, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, studentów, 
a także do mediatorów oraz rosnącego grona uczestników mediacji, którzy chcie
liby wzbogacić swoją wiedzę na jej temat. 

Interesującym uzupełnieniem lektury jest film Kraken v. Kraken ukazujący przebieg 
mediacji w sprawie gospodarczej i zastosowanie różnych technik mediacyjnych, wraz 
ze szczegółowym ich omówieniem. 
Film jest dostępny na stronie www.mediacje-w3.wolterskluwer.pl po wpisaniu 
zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.
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