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WSTĘP

Wynikająca z wielu aktów prawa międzynarodowego1 i wywodzona z prze-
pisu art. 72 ust. 3 Konstytucji RP zasada dobra dziecka stanowi na gruncie 
prawa rodzinnego i opiekuńczego wyznacznik należytego wykonywania 
przez rodziców władzy rodzicielskiej i kontaktów. Jest też wartością pod-
legającą szczególnej ochronie w postępowaniach sądowych. Ochrona ta 
wyraża się między innymi w zapewnieniu dziecku uprawnienia do swo-
bodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach go doty-
czących, a instrumentem prawnym służącym realizacji tego uprawnienia 
w postępowaniu sądowym jest instytucja wysłuchania. W myśl art. 576 
§ 2 k.p.c.2 sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłu-
cha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na 
to pozwalają, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. 
Podobną regulację zawiera mający zastosowanie w sprawach o rozwód 
(a także separację i o unieważnienie małżeństwa) przepis art. 2161 k.p.c.

Z drugiej strony na płaszczyźnie międzynarodowej zarysowuje się wy-
raźna tendencja do rekomendowania mediacji jako pożądanej metody 

1 M.in. Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasbur-
gu dnia 25 stycznia 1996 r., Dz.U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128; Rekomendacja nr R (98) 
1 dla państw członkowskich w sprawie mediacji rodzinnej, przyjęta w dniu 21.01.1998 r. 
przez Komitet Ministrów Rady Europy; Rekomendacja nr R (84) 4 Komitetu Rady Euro-
py w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej, przyjęta przez Komitet Ministrów Rady 
Europy 28.02.1984 r.; rozporzą dzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczą-
ce jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz 
w  sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE L 338, s. 1, ze zm.).

2 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 
ze zm.).
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rozwiązywania sporów rodzinnych z udziałem dzieci. Priorytetowe zna-
czenie mediacji jako sposobu pozwalającego na samodzielne wypra-
cowanie rozwiązań konfliktów rodzinnych nadaje chociażby art.  13 
Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci3, która stanowiła 
środek realiz acji praw dziecka zagwarantowanych w Konwencji o pra-
wach dziecka4, czy Rekomendacja nr R (98) 1 dla państw członkowskich 
w  sprawie mediacji rodzinnej5. Zaś ustawodawca krajowy dopuszcza 
mediację w  sprawach rodzinnych, w  tym dotyczących wykon ywania 
władzy rodzicielskiej i kontaktów, w przepisach art. 4452 i 5702 k.p.c.

Nie ulega wątpliwości, iż wzgląd na dobro dziecka nie może być pomi-
nięty wówczas, gdy w ramach toczącego się postępowania (a także w me-
diacji pozasądowej) sąd kieruje jego uczestników do mediacji w celu 
zastąpienia adjudykacyjnego rozstrzygnięcia stanowiącego zewnętrzną 
ingerencję w  relacje rodzinne samodzielnym uzgodnieniem kwestii 
istotnych z  punktu widzenia dziecka przed mediatorem. Skoro więc 
ustawodawca dopuszcza wpływ stanowiska dziecka na rozstrzygnięcia 
sądu w sprawach jego dotyczących, należy dopuścić taki wpływ również 
w mediacji.

W praktyce jednak problem tego uczestnictwa wywołuje kontrowersje 
i generuje niejednolite postawy mediatorów w tej materii. Kontrowersje 
te są w dużej mierze konsekwencją stanu niepewności w zakresie do-
stępnych narzędzi, jakie mogą być w tym celu wykorzystane w mediacji 
(w przeciwieństwie do postępowań sądowych, gdzie przesłanki i sposoby 
wysłuchania dziecka są przedmiotem regulacji). Tę niepewność pogłębia 
fakt, iż ustawodawca nie wymaga od mediatorów w sposób kategoryczny 
legitymowania się wykształceniem psychologicznym czy choćby peda-
gogicznym, a jedynie przewiduje – w przepisie art. 436 § 4 k.p.c. – po-
siadanie „wiedzy teoretycznej, w szczególności wykształcenie z zakresu 
psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności prak-
tyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych”.

3 Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 
25 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128).

4 Zob. preambułę do Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci.
5  Rekomendacja nr R (98) 1 dla państw członkowskich w sprawie mediacji rodzinnej, 

przyjęta w dniu 21 stycznia 1998 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy.
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Wyeliminowanie wskazanych wątpliwości i ich źródeł może przyczynić 
się do wprowadzenia standardów (ewentualnie poprawy istniejących) 
w kwestii udziału dziecka w mediacji w zgodzie z jego dobrem. Może to 
być osiągnięte poprzez analizę obowiązujących regulacji prawnych od-
nośnie do postępowań sądowych w sprawach dotyczących dzieci oraz 
rozważenie zasadności i celowości przenoszenia ich do mediacji.

Niniejsza monografia jest rezultatem prac podjętych w ramach projektu 
badawczego realizowanego i finansowanego na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania 
w tej materii nie były dotąd prowadzone w kraju. Brak jest także opraco-
wań naukowych w tym zakresie.

Badania w ramach projektu zostały oparte na tezie, że tak jak w postępo-
waniu sądowym w sprawach dotyczących dziecka, również w mediacji 
naczelną wartością podlegającą ochronie powinno być dobro dziecka.

Przedmiotem rozważań zaś było, czy obowiązujące przepisy oraz prak-
tyka mediacyjna zasadę tę realizują, jakie przyjmowane w regulacjach 
prawnych, a także stosowane w mediacji instrumenty i w jakim zakresie 
służą jej respektowaniu. W celu udzielenia odpowiedzi w zakreślonym 
obszarze postawiono szereg pytań badawczych, w tym: czy dotychcza-
sowe przepisy o mediacji rozpatrywane łącznie z przepisami regulują-
cymi postępowanie w sprawach dotyczących dzieci tę zasadę realizują. 
Ustalenia w tym zakresie wymagały zajęcia się m.in. takimi kwestiami 
szczegółowymi jak:

– czy na grunt mediacji – w celu realizacji zasady dobra dziecka – 
można lub powinno się przenosić regulacje wykorzystywane 
w postępowaniu sądowym (np. przesłanki przemawiające za wy-
słuchaniem dziecka, zasady przeprowadzania przesłuchania dziec-
ka itd.)?

– czy zasadny jest bezpośredni udział dziecka w mediacji w tych spra-
wach i w jakiej formie?

– kto powinien decydować o udziale (czynnym) dziecka w mediacji – 
sąd, mediator, przedstawiciele ustawowi?

– jaka jest rola przedstawicieli ustawowych w przypadku dopuszcze-
nia udziału dziecka w mediacji?
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– czy w tym względzie różni się pozycja dziecka w zależności od tego, 
czy do mediacji dochodzi w procesie o rozwód (gdzie dziecko nie 
jest stroną), czy w postępowaniu w przedmiocie ustalenia sposo-
bu wykonywania władzy rodzicielskiej lub kontaktów, toczącym 
się przed sądem opiekuńczym (i czy ma w tym zakresie znaczenie 
przyznanie bądź odmowa przyznania dziecku statusu uczestnika 
takiego postępowania)?

– czy dziecko (albo jego interes) powinno być w sposób szczególny 
reprezentowane w mediacji i przez kogo (np. instytucja „adwokata 
dziecka”)?

– czy dziecko jest stroną ugody w sprawach dotyczących władzy ro-
dzicielskiej i  kontaktów i  czy wpływ na ewentualną kwalifikację 
dziecka jako strony ugody ma fakt, czy kwestie te są przedmiotem 
mediacji w sprawie o rozwód, czy też postępowań nieprocesowych 
tych kwestii dotyczących, toczących się przed sądem opiekuńczym 
(a więc w trybie nieprocesowym)?

– czy zasadne jest wyodrębnienie normatywne przesłanki narusze-
nia / nieuwzględnienia dobra dziecka jako przesłanki odmowy za-
twierdzenia ugody?

– jakie narzędzia powinno się rekomendować, by dobro dziecka 
w mediacji było chronione albo by było chronione w większym 
stopniu (np.  tzw. obligatoryjność mediacji, katalog przesłanek 
przemawiających za wysłuchaniem dziecka w  mediacji lub wy-
łączających wysłuchanie, szczególna reprezentacja dziecka przez 
powołany do tego podmiot, szczególne kwalifikacje i kompetencje 
mediatora, komediacje itp.)?

Istotną częścią projektu było przeprowadzenie wśród mediatorów ba-
dań ankietowych, których celem było ustalenie aktualnego stanu rze-
czy w zakresie dopuszczania przez mediatorów dzieci do uczestnictwa 
w mediacji, przyjmowanych sposobów tego uczestnictwa oraz przyczyn 
rezygnacji z włączania dzieci do mediacji. Badanie to ma także zobrazo-
wać stan wiedzy mediatorów (w tym w zależności od profilu wykształ-
cenia i przedmiotowego profilu prowadzonych mediacji) w kwestiach 
dotyczących dzieci w mediacji, znaczenia zasady ich dobra oraz pozycji 
w ugodzie, a także umiejętności prowadzenia mediacji z udziałem dzie-
ci. Stąd, a także ze względu na pewną subtelność zagadnień wiążących 
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się z przedmiotem badań i ich pozaprawne znaczenie, uzasadniony był 
udział w projekcie nie tylko zajmujących się mediacją prawników, lecz 
także przedstawicieli takich dziedzin, jak  psychologia i  pedagogika. 
Wyniki badań wraz z  wynikami analizy stanu prawnego i  ewentual-
nym czerpaniem z doświadczeń innych państw mają w założeniu – po-
przez sformułowane uwagi de lege ferenda i skierowane rekomendacje 
pod adresem ustawodawcy co do wprowadzenia albo zmodyfikowania 
okreś lonych instytucji prawnych – przyczynić się do jeszcze pełniejszego 
uwzględniania tej nadrzędnej zasady prawa rodzinnego w toku mediacji 
i zarazem ugruntowania praktyk temu służących.

Opracowanie ma służyć także jako zbiór wiadomości mogących sta-
nowić bazę do wypracowania tzw. standardów prowadzenia mediacji 
z udziałem dzieci w sprawach ich dotyczących (zwłaszcza w zakresie 
wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów) w taki sposób, by roz-
poznana i realizowana była zasada dobra dziecka.

Nadto opracowanie ma stanowić pomoc dla mediatorów (a w pewnym 
zakresie także sędziów kierujących sprawy dotyczące wykonywania wła-
dzy rodzicielskiej i kontaktów do mediacji) w ocenie zasadności włącze-
nia dziecka do mediacji w konkretnej sprawie, wyborze formy udziału 
dziecka w  mediacji, a  także sposobu i  metod prowadzenia rozmowy 
z dzieckiem oraz narzędzi prawnych i psychologicznych służących pro-
wadzeniu mediacji w tych sprawach z uwzględnieniem dobra dziecka.

Niniejsza monografia powstała w ramach projektu badawczego prowa-
dzonego i finansowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Składam podziękowania Panom Dziekanom WPiA UAM: Panu prof. 
dr. hab. Romanowi Budzinowskiemu oraz Panu prof. dr. hab. Tomaszowi 
Nieborakowi za umożliwienie realizacji projektu.

Joanna Mucha
redaktor naukowy monografii

kierownik projektu
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Rozdział I

ROZSTANIE RODZICÓW W ŻYCIU DZIECKA – 
PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA

Monika Zielona-Jenek

1. Uwagi wstępne

Problematyka rozstawania się par, związanych z tym zmian w obrębie 
rodzin oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci podejmowana była 
wielokrotnie w literaturze psychologicznej. Uwagą obejmowano takie 
zagadnienia jak: zakłócenia rozwoju dzieci na skutek wystąpienia kon-
fliktów i rozstania rodziców, znaczenie samego rozstania, jego wcześniej-
szych sygnałów oraz następstw dla tych zakłóceń, mechanizmy radzenia 
sobie dzieci z procesem rozpadu związku ich rodziców1. Zgromadzono 
tym samym relatywnie sporą wiedzę dotyczącą psychologicznej sytuacji 
dziecka mierzącego się z rozstaniem rodziców.

Wybór i sposób omawiania zagadnień psychologicznej sytuacji dziec-
ka w niniejszym rozdziale podporządkowano celowi książki. Ponieważ 
jest nim poszukiwanie prawnych ram sprzyjających dbałości o dobro 

1 W Polsce to m.in.: M. Beisert, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Poznań 
2000; H. Cudak, Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Toruń 
2010; B. Kolska-Lach, K. Szymanowska, Dziecko w sytuacji rozstania rodziców, Poznań 
2008; M. Błażek, A. Lewandowska-Walter, Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych 
i dzieci, Warszawa 2017; L. Bakiera, K. Appelt, Kryzys w rodzinie – separacja i rozwód 
[w:] Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, red. I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, 
A.R. Borkowska, Warszawa 2020.
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dziecka w procedurach mediacyjnych dotyczących opieki rodzicielskiej 
i kontaktów z członkami rodziny po rozstaniu rodziców, omówiono trzy 
zagadnienia. Pierwszym są procesy rozwoju w okresie dzieciństwa i doj-
rzewania oraz znaczenie rozstania rodziców dziecka dla ich przebiegu. 
Drugim jest proces adaptacji dziecka do zmian w swojej rodzinie i kry-
zysu relacyjnego jego rodziców. Trzecim zaś psychologiczna sytuacja 
dziecka w postępowaniu sądowym zmierzającym do uregulowania jego 
sytuacji rodzinnej.

Jako że niniejsza praca dotyczy dobra dziecka w postępowaniu media-
cyjnym, wskazane zagadnienia opisałam z  określonej perspektywy  – 
skoncentrowanej na dziecku. Odróżniam ją przy tym od perspektywy 
zogniskowanej na postępowaniu sądowym, która jest obecna w literatu-
rze przedmiotu2. Choć perspektywy te wydają się być mocno splecione, 
to jednak uważam, że warto je odróżnić na użytek prowadzonych w tym 
miejscu analiz. Perspektywa skoncentrowana na dziecku umieszcza 
w centrum rozważań to, w jaki sposób rozumie ono i przeżywa procesy 
zmian w swojej rodzinie. Pozwala tym samym skupiać się na jego po-
trzebach w toczącym się procesie zmiany rodzinnej i stawiać pytania, 
w jaki sposób oddziałują one na jego rozwój, na ile służą jego dobru. 
Perspektywa postępowania sądowego – od której w tym miejscu decy-
duję się nieco odejść – stawia w centrum przebieg procedur sądowych 
oraz możliwość efektywnej realizacji przez dziecko zadań w tych proce-
durach. Na dalszym planie stawiać zatem będę pytania o efektywność 
wypełniania przez dzieci i nastolatki ról w postępowaniu mediacyjnym 
(czy ogólniej: sądowym), koncentrując się na tym, jakie znaczenie dla 
ich dobrostanu oraz dla biegu rozwoju może mieć udział w formalnym 
postępowaniu wynikłym ze zmian w rodzinie.

2 A. Gójska, Mediacje rodzinne, Warszawa 2014; A.  Czerederecka, Psychologiczne 
kryteria wysłuchania dziecka w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, „Rodzina i Prawo” 
2010/14–15, s. 22–43.
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2. Dziecko rozstających się rodziców 
jako osoba rozwijająca się

Rozważania dotyczące funkcjonowania dziecka w warunkach rozsta-
wania się jego rodziców warto odnieść do założeń psychologicznych 
koncepcji rozwoju. Niezależnie bowiem od wystąpienia w życiu dziecka 
zmian wynikłych z rozstania rodziców, jego procesy rozwojowe nadal się 
toczą. Przydatnymi koncepcjami w tym miejscu są: ekologiczna koncep-
cja rozwoju U. Bronfenbrennera3, teoria samodeterminacji R.M. Ryana 
i E.L. Deciego4, teoria rozwoju psychospołecznego E.H. Eriksona5, a tak-
że ich ustrukturyzowanie w ogólniejszy model rozwoju dzieci i młodzie-
ży zaproponowany przez A.I. Brzezińską6.

Środowiska warunkujące funkcjonowanie i rozwój dziecka. U. Bronfen-
brenner7 opisywał rozwój jako proces będący efektem interakcji czyn-
ników wewnętrznych człowieka i zewnętrznego kontekstu jego działań. 
Ten zewnętrzny kontekst – środowisko – jest kształtowane i regulowane 
przez kulturę oraz składa się z subsystemów, będących ze sobą w funkcjo-
nalnych interakcjach. Bronfenbrenner wymieniał wśród nich mikrosys-
temy, a więc te elementy środowiska społecznego, z którymi rozwijający 
się człowiek wchodzi w bezpośrednie interakcje. Są to między innymi 

3 U. Bronfenbrenner, Ekologia rozwoju człowieka. Historia i perspektywy, „Psycholo-
gia wychowawcza” 1976/5, s. 537–549; U. Bronfenbrenner, The Ecology of Human Deve-
lopment: Experiments by Nature and Design, Cambridge, MA 1979, „Harvard University 
Press”; U. Bronfenbrenner, Ecological models of human development [w:] Readings on 
the Development of Children, red. M. Gauvain, M. Cole, New York 1993, s. 37–43.

4 R.M. Ryan, Psychological needs and the facilitation of integrative processes, „Journal 
of Personality” 1995 /3, vol. 63, s. 397–427; R.M. Ryan, E.L. Deci, Self-determination theory 
and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being, „American 
Psychologist” 2000/1,  vol. 55, s. 68–78; R.M. Ryan, E.L. Deci, Self-Determination Theory: 
Basic Psychological Needs in Motivation, Development and Wellness, New York 2017, Guil-
ford Publishing.

5 E.H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997; E.H. Erikson, Dopełniony 
cykl życia, Poznań 2002; E.H. Erikson, Tożsamość życia, Poznań 2000.

6 A.I. Brzezińska, Rozwój w  okresie dzieciństwa i  dorastania: środowisko rozwoju, 
zadania rozwojowe, nabywane kompetencje [w:] Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, 
red. I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska, Warszawa 2020, s. 61–109.

7 U. Bronfenbrenner, Ekologia…, s.  537–549; U.  Bronfenbrenner, The  Ecology…; 
U. Bronfenbrenner, Ecological…, s. 37–43.
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członkowie jego rodziny, rówieśnicy, osoby spotykane w  instytucjach 
edukacyjnych (przedszkole, szkoła, klub sportowy itp.). Autor wska-
zywał także na elementy środowiska, które pośrednio oddziałują na 
rozwijającą się osobę. Są to mezosystemy, a więc relacje pomiędzy mi-
krosystemami (np. między osobami z rodziny, między rodzicami a na-
uczycielami), oraz egzosystemy – elementy środowiska oddziałujące na 
tych, którzy znajdują się w bezpośrednim otoczeniu dziecka (np. zna-
jomi rodziców, rodziny rówieśników, których dziecko może nie znać 
osobiście). Tu również umiejscawiał makrosystem, a więc szerokie oto-
czenie społeczno-kulturowe rozwijającej się osoby wraz z jego wzorcami 
interakcji międzyludzkich, normami i instytucjami, a także chronosys-
tem – system czasu historycznego. Bronfenbrenner podkreślał, że każdy 
człowiek w indywidualny dla siebie sposób postrzega i doświadcza swoje 
środowisko społeczne. W tym też znaczeniu mówił o wpływie na rozwój 
osoby jej czynników wewnętrznych. Oznacza to, że w przypadku każdej 
osoby należy mówić o unikalnej rzeczywistości środowiskowej, wyzna-
czanej niepowtarzalną konfiguracją systemów, a  także doświadczaną 
przez pryzmat indywidualnych cech.

Teoria U.  Bronfenbrennera pozwala konceptualizować zróżnicowany 
zakres zmian środowiskowych, jakich doświadczają dzieci w  sytuacji 
rozstania ich rodziców. Choć samo rozstanie rodziców jest procesem 
mającym miejsce w obrębie jednego z mezosystemów dziecka (każde 
z rodziców stanowi dla niego jego mikrosystem), to jednocześnie zmiana 
ta wielorako może być powiązana z innymi systemami środowiska dziec-
ka. Rozstanie rodziców oddziaływać może na to, jak każde z nich odnosi 
się do relacji dziecka z drugim rodzicem, np. przez komentowanie jego 
osoby oraz wspólnych aktywności (w tej sytuacji konsekwencja rozsta-
nia będzie obecna w mikrosystemach dziecka). Innym tego przykładem 
może być odnoszenie się członków rodzin pochodzenia rozstającej się 
pary – ich rodziców czy rodzeństwa (babć i dziadków dziecka, jego cio-
tek i wujków) do faktu rozstania, w formie zwiększonego zaangażowania 
w opiekę nad dzieckiem, rozmawiania z nim na temat rozstania. Ponadto 
otoczenie każdego z rodziców (z perspektywy dziecka to egzosystemy, 
zewnętrzne wobec niego samego) w różnorodny sposób odnosić się mo-
że do tego rozstania. Mowa tu na przykład o znajomych w środowiskach 
zawodowych każdego z rodziców, przyjaciołach, w których zyskują oni 
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oparcie, którzy im doradzają w działaniach wobec byłego partnera czy 
dziecka właśnie. Wreszcie, samo rozstanie odbywa się zwykle zgodnie 
ze wzorcem społeczno-kulturowym, obejmując sposób przygotowania 
się do rozstania (np. korzystanie z konsultacji prawnych, zbieranie ra-
chunków dokumentujących koszty opieki nad dzieckiem), ogłaszania 
decyzji o rozstaniu, korzystanie z instytucjonalnych regulacji życia ro-
dzinnego (np. mediacji, postanowień sądu). Zdarzenia te mają miejsce 
także w określonym czasie historycznym. Ten ostatni wyznacza między 
innymi aktualne wzorce ról rodzinnych, zawodowych, sposoby sprawo-
wania opieki nad dziećmi, a także obecność innych znaczących wyda-
rzeń historycznych8.

W kontekście opisanej teorii rozwoju wskazać można różnorodność 
psychologicznych sytuacji dzieci, których rodzice się rozstają i których 
rozstanie w różnorodnym zakresie zmienia ich dotychczasowe środo-
wisko. Zmiany te mogą być ograniczone przede wszystkim do mezo-
systemu – samej relacji rodziców. Taka sytuacja przedstawiona została 
na rys. 1. Mogą one jednak także obejmować inne systemy środowiska, 
w tym odległe. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w rozstanie rodziców włą-
czają się rodziny pochodzenia każdego z nich, ich znajomi czy też gdy 
dziecko wraz z rozstaniem rodziców przeprowadza się do innego miej-
sca zamieszkania, zmieniając w ten sposób swoje środowisko uczenia się 
i grupę rówieśniczą. Choć same zmiany środowisk wielokrotnie wyda-
rzają się w kolejnych etapach dzieciństwa i dorastania dziecka9, to jednak 
mają inny charakter, gdy są związane z przewidywalnym biegiem proce-
sów rozwojowych, inne – gdy są odpowiedzią na krytyczne wydarzenia 
z rozwojem niezwiązane (o rozstaniu jako wydarzeniu niepunktualnym 
w rozwoju mowa będzie dalej). Bronfenbrenner10 określał takie zmiany 

8 Praca nad niniejszą publikacją odbywa się w czasie znaczącego wydarzenia histo-
rycznego w skali globalnej – pandemii COVID-19. Wpłynęła ono wielorako na życie dzie-
ci i ich rodzin, w tym rodzin będących w toku rozstawania się rodziców oraz będących już 
po rozstaniu. Wpływ ten obejmuje m.in. ograniczenia możliwości bezpośrednich spotkań 
z osobami, z którymi dziecko nie zamieszkuje na co dzień (drugi rodzic, członkowie dal-
szej rodziny), na sposób pracy instytucji opiekuńczych i edukacyjnych, ochrony zdrowia 
i opieki społecznej, na tempo i sposób pracy instytucji sądowych.

9 A.I. Brzezińska, Rozwój…, s. 61–109.
10 U. Bronfenbrenner, The Ecology…
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Dziecko, nie będąc stroną sporu sądowego w kwestiach dotyczących wykonywania władzy 
rodzicielskiej i kontaktów, jest bez wątpienia jego centralną postacią, dlatego naczelną wartością 
podlegającą ochronie powinno być jego dobro. W książce przeanalizowano, czy obowiązujące 
przepisy oraz praktyka mediacyjna realizują tę zasadę. Wyjaśniono m.in.:
•   czy do mediacji powinno się przenosić regulacje wykorzystywane w postępowaniu sądowym, 

np. przesłanki przemawiające za wysłuchaniem dziecka, zasady przeprowadzania przesłu-
chania dziecka;

•   kto powinien decydować o udziale (czynnym) dziecka w mediacji – sąd, mediator, przedsta-
wiciele ustawowi;

•   czy mediator powinien pełnić rolę gwaranta dobra dziecka czy też przypisanie mu takiej funkcji 
kłóciłoby się z zasadami prowadzenia mediacji, w tym zwłaszcza z zasadą bezstronności;

•   czy dziecko jest stroną ugody w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów.

Publikacja zawiera także rekomendacje pod adresem ustawodawcy co do wprowadzenia albo 
zmodyfikowania określonych instytucji prawnych w celu pełniejszego uwzględniania zasady 
dobra dziecka w toku mediacji.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów i mediatorów, dla których może 
stanowić bazę do wypracowania tzw. standardów prowadzenia mediacji z udziałem dzieci 
w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów. Zainteresuje także 
adwokatów i radców prawnych oraz pracowników nauk społecznych zajmujących się prawem 
rodzinnym, postępowaniem cywilnym czy alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, 
w tym zwłaszcza mediacją.

Autorami opracowania są nie tylko prawnicy, lecz także psycholodzy i mediatorzy, dzięki czemu 
książka zyskała również perspektywę psychologiczną i pedagogiczną, nawiązującą do sytuacji 
dziecka w rozstaniu rodziców. 

Joanna Mucha – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor UAM, pracownik Zakładu 
Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu; kierownik Centrum Wsparcia Mediacji przy Wydziale Prawa i Administracji UAM; 
współpracuje m.in. ze stowarzyszeniami mediatorów czy sędziami koordynatorami ds. mediacji; 
autorka opracowań i badań z zakresu mediacji.
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