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Drodzy Czytelnicy, 

Przekazujemy Wam kolejny numer Mediatora z ciekawymi pracami 
studentów studiów podyplomowych z zakresu mediacji Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Wszelkie skróty pochodz¹ od redakcji. 

Redakcja
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5.1. Spotkania wstêpne informacyjne
Po podpisaniu umowy nastêpuje faza przy-

gotowañ polegaj¹ca na gromadzeniu i analizie
informacji, ustaleniu relacji miêdzy stronami,
a tak¿e wyborze strategii mediacyjnej. Fazê
przygotowañ rozpoczynaj¹ wypowiedzi stron
podczas spotkañ wstêpnych. 

Jako pierwszy na mediacjê zapraszany jest
powód, tzn. osoba, która z³o¿y³a pozew do s¹-
du (ewentualnie osoba, która zainicjowa³a me-
diacjê, w przypadku mediacji pozas¹dowej).
W niniejszym opracowaniu jest to ojciec Lenki
– Piotr Wiœniewski; 

W dialogu zastosowano nastêpuj¹ce skróty:
M – matka, O – ojciec, M1 – mediatorzy. 

A. Spotkanie wstêpne informacyjne – z ojcem
M1: Proszê mi opowiedzieæ coœ o pañstwa

córce. Niech mi Pan opowie o córeczce to, co
uwa¿a Pani za wa¿ne. 

T:. Pyta mnie Pani jaka jest Lena. Jest bardzo
rezolutnym dzieckiem, ufnym, grzecznym, we-
so³ym. Lubi jak jej siê czyta bajeczki, lubi cho-
dziæ na spacery, lubi bawiæ sie misiami. Ma ta-
kie swoje ulubione. Córka zawsze mnie lubi³a,
kocham j¹ nad ¿ycie. 

M1: Wychodzi Pan czasami na spacery
z Lenk¹? 

T: Czasami, w weekend wychodzi³em, ale
bardzo rzadko. ¯ona jest temu przeciwna, aby
dziecko by³o ze mn¹ same podczas spacerów.
Wed³ug niej nie bêdê umia³ sie zaj¹æ dziec-
kiem, Lenka przeziêbi siê i bêdzie chora. To jej
g³ówne argumenty. 

M1: Czy mo¿e mi Pan opowiedzieæ o tym jak
urodzi³a siê Lenka? O tym jak do domu przyje-
cha³a mama z córeczk¹? 

T: Lenka urodzi³a siê przez cesarskie ciêcie,
z tego co mówili lekarze to by³ ostatni mo-
ment, bo owinê³a sobie pêpowinê wokó³ szyi.
Do mu wróci³em z dzieckiem sam. Matka
dziecka, moja by³a ¿ona, zosta³a w Szpitalu po-
niewa¿ rozpoznano u niej depresje poporodo-
w¹. ¯ona wróci³a do domu po jakiœ dwóch ty-
godniach. Nie dostrzega³a mnie ani dziecka.
Bra³a silne leki, przez co nie karmi³a ma³ej
piersi¹. To ja robi³em ma³ej mleko, ja do niej
wstawa³em, ja j¹ karmi³em

M1: Czy mo¿e mi Pan opowiedzieæ, jak ra-
dziliœcie sobie Pañstwo – jako m³odzi rodzice? 

T: Jak ¿ona mia³a depresjê poporodow¹,
dziecko wypisali a ja wzi¹³em urlop macierzyñ-
ski i zajmowa³em siê ma³¹. Od pocz¹tku nie
mia³em problemów z rol¹ ojca. Od momentu
jak dowiedzia³em sie, ¿e bêdê tat¹ zacz¹³em in-
teresowaæ siê tym tematem. Zakupi³em pod-
rêczniki typu "Pierwsze dni dziecka". Czyta³em
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fachowa literaturê o rozwoju niemowl¹t. U ¿o-
ny zainteresowanie dzieckiem przysz³o z cza-
sem, po jakimœ miesi¹cu od urodzenia siê
dziecka. Dopiero wtedy zaczê³a dostrzegaæ Len-
kê. Wtedy te¿ zaczê³a siê ni¹ zajmowaæ. Rozu-
miem, ¿e ¿ona by³a chora nie mam do niej oto
pretensji, ani ¿alu. Generalnie mogê stwierdziæ,
¿e jako m³odzi rodzice, jak Pani to mówi spe³-
nialiœmy siê w swojej roli. Dziecko zawsze by³o
czyste, ³adnie ubrane, nakarmione. Bawiliœmy
siê z ni¹, chodziliœmy na spacerki. 

M1: Co nale¿a³o do Pana g³ównych obo-
wi¹zków w tym czasie? 

T: W pierwszych dniach ¿ycia Lenki, to ja
wstawa³em do niej w nocy. Przewija³em j¹,
przepaja³em, dokarmia³em, nosi³em na rêkach
jak j¹ bola³ brzuszek, jak mia³a kolkê. W zwi¹z-
ku z chorob¹ ¿ony chcia³em j¹ jak najbardziej
odci¹¿yæ. Robi³em zakupy dla dziecka. 

M1: Mieszkali Pañstwo wówczas sami, czy
z rodzicami? 

T: Wówczas mieszkaliœmy z rodzicami ¿ony. 
M1: Czy Pana rodzice – dziadkowie Lenki –

wspierali Pana w tamtym czasie? 
T: Tak wspierali mnie psychicznie. Jeœli cho-

dzi Pani o pomoc materialn¹, to te¿. Pokupo-
wali ma³ej czêœæ rzeczy z wyprawki. Jeœli cho-
dzi o mnie, to tak, czu³em siê wspierany przez
nich. Zawsze mog³em siê zwróciæ do nich jak
mia³em problem. Mama zawsze star³a siê s³u-
¿yæ mi rad¹ i dobrym s³owem. Ojciec te¿. 

M1: Jak rodzina odnios³a siê do choroby ma-
my Lenki? Czy wspierali Pañstwa w tym trud-
nym okresie? 

T: Wydaje mi siê, ¿e moi rodzice nie do koñ-
ca rozumieli co siê dzieje z ¿on¹. Jednak nigdy
g³oœno i wprost tego nie powiedzieli. Ja siê tyl-
ko tego domyœlam. Nigdy nie powiedzieli nic
z³ego na ¿onê. 

M1: Czy proponowa³ Pan kiedykolwiek, ¿e
zajmie siê Lenk¹ podczas gdy mama Lenki jest
w pracy? 

T: Tak jak mówi³em. To ja by³em na macie-
rzyñskim gdy urodzi³a siê Lenka. Poza tym, nie

mia³em nigdy nic pracy zawodowej ¿ony. Mo-
gliœmy siê zajmowaæ dzieckiem oboje. 

M1: Czy mama Lenki kiedykolwiek zwraca-
³a siê z proœb¹, by poby³ Pan z Lenk¹, gdy ona
pracuje? 

T:. Nie. Ona nie pracowa³a gdy Lenka siê
urodzi³a. 

M1: A czy teraz mama Lenki pracuje? 
T: Nie. Ona nie pracowa³a nigdy wczeœniej.

Nie chcia³a. Ja jej tego nie zabrania³em. Teraz
z tego co wiem te¿ nie pracuje. 

M1: Czy teraz, ju¿ jak Pañstwo s¹ po rozwo-
dzie, czy mama Lenki kiedykolwiek zwraca³a
siê z proœb¹, by to Pan siê zaj¹³ córk¹, kiedy by-
³a ¿ona wychodzi do pracy? 

T: Nie nigdy. Jak mówi³em wczeœniej, ona
nie chcia³a nigdy pracowaæ. A teraz jej siê chy-
ba odmieni³o. Nawet nie wiedzia³em, ¿e pracu-
je. Jednak nigdy nie zwraca³a siê do mnie z ta-
k¹ proœb¹. Pewnie te¿ dlatego o tym nie wie-
dzia³em. Nie kontrolujê ¿ycia ¿ony i tego co
ona robi. 

M1: A jak Pan myœli, kto zostaje z Lenk¹,
gdy mama Lenki jest w pracy? 

T: Domyœlam siê, ¿e teraz jest z ni¹ teœcio-
w¹. 

M1: Czy proponowa³ Pan swojej by³ej ¿onie
pomoc w opiece nad dzieckiem podczas gdy
mia³aby potrzebê wyjœæ z domu? Na zakupy na
przyk³ad. 

T: Proponowa³em wiele razy, ¿e jak chce to
ja mogê zaj¹æ siê dzieckiem. Pozostawa³o to
bez odzewu z jej strony. 

M1: Jak d³ugo jesteœcie Pañstwo po rozwo-
dzie? 

T: Od osiemnastu miesiêcy. Z matk¹ dziecka
nam siê nie uk³ada³o. Ona œwiata poza pie-
niêdzmi nie widz. Uwa¿a, ¿e j¹ los pokrzyw-
dzi³, a ja jestem biedny i nigdy du¿o nie zara-
bia³em. Ja jednak dba³em o ni¹ i o rodzinê. Aby
niczego nim nie zabrak³o. Jestem informaty-
kiem z wykszta³cenia. Dorabia³em jak mog³em
po godzinach ¿eby zaspokoiæ wszystkie za-
chcianki ¿ony, np. jak te niebotycznie drogie
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kozaczki za 690 z³. Proszê pani, po co wydawaæ
na buty a¿ tyle pieniêdzy?. Ja tego nie rozu-
miem! 

M1: Rozwód to decyzja doros³ych. Ale decy-
zja doros³ych to problem nie tylko ich, ale
i dziecka. Jak Lenka znios³a ten czas? Czas Pañ-
stwa rozwodu. 

T: Niby to nie odbi³o sie na jej zdrowiu. Jed-
nak wydaje mi siê, ¿e jest jakaœ smutna. Mam
wra¿enie, dziecko boi sie mnie. Pewnie mówi¹
cos z³ego na mój temat przy dziecku. 

M1: Jak objawia siê strach dziecka przed
kontaktami z Panem? Jak zachowuje siê Len-
ka? 

T: Jak mnie widzi nie idzie do mnie tak chêt-
nie jak kiedyœ. Nie chce ¿ebym wzi¹³ j¹ na rê-
ce. 

M1: Czy mama Lenki jest obecna w tych
momentach, gdy ma³a zachowuje siê tak, jak to
Pan opisa³? 

T: Oczywiœcie. 
M1: Jak zachowuje siê wtedy by³a ¿ona, co

mówi, co robi? Niech Pan mi to spróbuje jakoœ
bli¿ej wyjaœniæ, dobrze? 

T: Co mówi? Oczywiœcie zabiera zaraz dziec-
ko ode mnie ze s³owami choæ do mamusi ma-
ma nie zrobi ci krzywdy. 

M1: Sprawa zosta³a skierowana do mediacji
za poœrednictwem s¹du. Proszê powiedzieæ, co
takiego sta³o siê, ¿e pañstwo – rodzice Lenki,
musieliœcie spotkaæ siê po raz koleiny na sali
s¹dowej? 

T: Przesta³em przychodziæ do córeczki, po-
niewa¿ Ÿle siê czu³em podczas tych spotkañ.
Doszed³em jednak do wniosku, ¿e nie odpusz-
czê, bo to te¿ moje dziecko. Chce widzieæ Len-
kê na tygodniu i weekendy, pod nieobecnoœæ
¿ony. Chce w pe³ni korzystaæ z "widzeñ"
z dzieckiem. Chce ¿eby ¿ona mi tego nie
utrudnia³a. Nie siedzia³a nade mn¹ jak sroka
w czasie moich spotkañ z córk¹. Abym móg³ ja
zabieraæ do siebie. Do moich rodziców, bo ma-
³a praktycznie nie widzi swoich dziadków tj.
moich rodziców. Zawsze chcia³em mieæ rodzi-

nê, dzieci. ¯ona mnie tego pozbawi³a, nie chce
mnie, nie chcia³a mieæ wiêcej dzieci, teraz bê-
dzie robi³a karierê jak to ona mówi. A czy ja jej
broni³em pracowaæ nie. Moja mama chêtnie
zajê³aby siê dzieckiem tylko ¿ona jej nie lubi.
Nigdy nie chcia³a pomocy. 

M1: A jak uk³ada³y siê kontakty Pana by³ej
¿ony z Pana rodzicami, jeszcze przed rozwo-
dem? 

T: Wed³ug mnie dobrze, nie zauwa¿y³em nic
niepokoj¹cego. Fakt, ¿ona traktowa³a moich
rodziców niechêtnie. Czasami zdarza³o jej siê,
¿e g³oœno tym wspomnia³a, ale tylko w rozmo-
wie miêdzy nami. W oczy nigdy nie powiedzia-
³a tego moim rodzicom. 

M1: Czy na sprawie rozwodowej zosta³y
ustalone Pana kontakty z córk¹? 

T: Nie. Takiego zapisu nie mamy w postaci
wyroku czy postanowienia s¹du. To my sami
ustaliliœmy te spotkania. Miêdzy sob¹. Ustalili-
œmy ¿e bêdê przychodzi³ do Lenki w ponie-
dzia³ki i œrody od godziny oko³o godziny 1830
i ¿e bêdê móg³ siedzieæ z Lenk¹ do 2030. Jakiœ
czas to tak funkcjonowa³o. Ale by³ to krótki
czas. Po jakimœ czasie, ¿ona stwierdzi³a ¿e Len-
ka chodzi spaæ o 1930, i ¿e ja o 1900 muszê
wychodziæ. ¯e skoro dziecko chodzi spaæ
o 1930, to spotkania nie mog¹ byæ d³u¿sze. 

M1: Próbowa³ Pan rozmawiaæ z ¿on¹ na ten
temat? 

T: Tak chcia³em. ¯ona jednak stwierdzi³a, ¿e
jest jak jest i nie chcia³a s³uchaæ moich argu-
mentów. 

M1: I jak to siê skoñczy³o? 
T: Skoñczy³o siê to tak, jak widaæ. Zosta³em

zmuszony wobec powy¿szej sytuacji wyst¹piæ
do s¹du o ustalenie moich kontaktów z dziec-
kiem. Obawiam siê, ¿e mog³o siê to skoñczyæ
jeszcze gorzej, ¿e ca³kowicie zabroni mi kon-
taktów z Lenk¹. 

M1: Proszê mi powiedzieæ, jak czêsto spoty-
ka siê Pan z Lenk¹? 

T: Zanim ¿ona przesta³a mi utrudniaæ spo-
tkania z Lenk¹, to stara³em siê. Zawsze by³em
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o 18.30 i siedzia³em z Lenk¹ do 20.30, czasami
nawet, a¿ zasnê³a. Przychodzi³em te¿ w ka¿dy
weekend. Potem odpuœci³em. Nie chcia³em siê
szarpaæ. Wyczuwa³em wyraŸn¹ niechêæ ¿ony
do mnie. 

M1: Jak wygl¹da³y wczeœniej Pana spotkania
z córeczk¹? 

T: Moje dotychczasowe spotkania z dziec-
kiem odbywa³y siê tak, ¿e by³a ¿ona podczas
tych spotkañ nie wychodzi³a z pokoju. By³a
przy nas ca³y czas. A córka lubi, jak jej czytam
jak le¿ymy na ³ó¿ku ona ze swoimi misiami.
Ma nawet tak¹ ulubion¹ bajeczkê o krasnolud-
kach, która zna na pamiêæ i specjalnie czeka
czy siê pomylê i mnie poprawia, lub kiwa g³o-
w¹, ¿e dobrze. Jak mi strasznie tego brakuje. 

M1: Jak siê objawia³a owa niechêæ ¿ony do
Pana? 

T: ¯ona wobec mnie pa³a jak¹œ dziwn¹ nie-
chêci¹. Mam wra¿enie ¿e chce mnie wykreœliæ
z ¿ycia na zawsze. Pozbawiæ kontaktów z cór-
k¹. 

M1: Czy kiedykolwiek ¿ona wspomina³a,
czy mo¿e da³a Panu do zrozumienia, ¿e pozba-
wi Pana kontaktów z Lenk¹? 

T: Tak, jak nie chcia³em zaakceptowaæ no-
wych godzin spotkañ, to odgra¿a³a mi siê, ¿e
w ogóle odbierze mi prawa do dziecka. 

M1: Podsumujmy. Ile czasu tygodniowo spê-
dza Pan z Lenk¹ teraz? 

T: Teraz to czasami nie ma godziny w tygo-
dniu. Zazwyczaj stojê w drzwiach a Lenka nie
chce siê bawiæ. P³acze, ¿e nie chce iœæ do mnie.
Trzyma siê kurczowo nogi mamy. Wydaje mi
siê, ¿e w domu j¹ nastawiaj¹ przeciwko mnie.
Musz¹ jej coœ mówiæ. Kiedyœ Lenka tak siê nie
zachowywa³a. Przecie¿ mówi³em, jak wygl¹da-
³y nasze spotkania. A raptem wszystko siê od-
mieni³o. Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie
zazdroœæ, ¿e Lenka mnie kocha³a przecie¿.
Przytula³a siê jak j¹ usypia³em. Œmia³a siê. By-
³a szczêœliwa, gdy przychodzi³em. 

M1: Od jak dawna to trwa? 
T: Gdzieœ tak od piêciu miesiêcy. 

M1: Jakie macie Pañstwo ze sob¹ relacje?
Pan i by³a ¿ona? 

T: Raczej nienajlepsze. 
M1: A jakie macie Pañstwo ze sob¹ relacje,

jako rodzice Lenki? 
T: Ja chcê dojœæ do porozumienia z matk¹

dziecka. Rozwiod³em sie z ¿on¹, a nie z dziec-
kiem. 

M1: Jak Lenka jest chora, to czy ¿ona infor-
muje Pana o jej chorobie? 

T: Nie zawsze. Czasami dowiaduje siê o tym
fakcie przypadkiem. Podczas romowy telefo-
nicznej. Ale oczywiœcie zdarza siê, ¿e ¿ona
mnie informuje. W sumie raz siê tak sta³o, ¿e
jak Lenka mia³a zapalenie oskrzeli, to ¿ona za-
dzwoni³a do mnie. 

M1: I w tej sytuacji, co Pan zrobi³? Czy ¿ona
prosi³a Pana o pomoc? 

T: Jak to co? Oczywiœcie zaraz po pracy przy-
jecha³em do dziecka, spêdzi³em pó³ nocy jej
przy ³ó¿eczku. Na drugi dzieñ rano szed³em do
pracy wiêc musia³em wyjœæ siê przespaæ. Z pra-
cy zadzwoni³em do ¿ony z pytaniem jak ma³a
siê czuje. Us³ysza³em, ¿e lepiej ¿e kryzys min¹³
i ¿ebym nie przychodzi³ bo pewnie bêdzie spa-
³a. Kolejnego dnia po pracy bez telefonicznego
uprzedzenia pojecha³em do nich. ¯ona jednak
nie wpuœci³a mnie do domu. Twierdzi³a, ¿e
dziecko œpi. 

M1: Czy Pan kontaktuje siê telefonicznie
z ¿on¹ w sprawie córeczki, aby na przyk³ad za-
pytaæ siê co u Lenki s³ychaæ i jak siê Lenka czu-
je? 

T: Tak. Choæ przyznajê, ¿e ostatnio to zanie-
dba³em. Wczeœniej dzwoni³em czêœciej, ale od
momentu kiedy zauwa¿y³em wyraŸn¹ niechêæ
¿ony do rozmowy ze mn¹, ten ton jej g³osu to
przesta³em. Te rozmowy telefoniczne by³y dla
mnie bardzo nieprzyjemne. Czu³em siê jak in-
truz. A to przecie¿ jest tak¿e moje dziecko. Jed-
nak staram sie dzwoniæ przynajmniej raz w ty-
godniu. 

M1: Czy jeszcze przed z³o¿eniem wniosku
do s¹du, rozmawia³ z Pan o tym z by³¹ ¿on¹, ¿e
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chcia³by Pan widywaæ córkê w innych godzi-
nach i nie zawsze przy jej udziale? 

T: Tak, ale ona mnie nie chce s³uchaæ
M1: Jaka by³a na to reakcja Pani Wiœniew-

skiej? 
T: Nic nie powiedzia³a. ¯ona jest doskona³¹

aktork¹. Zachowa³a kamienn¹ twarz. 
M1: Czy mówi³ pan ¿onie, ¿e z³o¿y Pan

wniosek do s¹du? 
T: Tak, poinformowa³em j¹ o tym telefonicz-

nie.
M1: I co ¿ona na to? 
T: Us³ysza³em na koniec rozmowy: "Wobec

tego do zobaczenia w S¹dzie". 
M1: Jak Pan myœli, czy s¹d przychyli siê do

Pana wniosku? 
T: Tak, myœlê, ¿e tak. Przecie¿ dobrze opie-

kuje siê dzieckiem. Umiem sie ni¹ zaj¹æ. 
M1: Co siê stanie, je¿eli s¹d jednak zadecydu-

je, ¿e Pan nie mo¿e widywaæ siê z Lenk¹ w ter-
minach i w godzinach o które wnioskowa³?
A ju¿ na pewno, nie bez udzia³u Pani Haliny?

T: Bêdê zmuszony przystaæ na warunki S¹-
du. Bêdê jednak niepocieszony. Dostosuje siê
do nich dla dobra dziecka. Nie chce traciæ
z kontaktu z Lenk¹. Po pewnym czasie ponow-
nie wyst¹piê z wnioskiem do S¹du o zmianê
kontaktów. 

M1: Mediacja, to jest bardzo dobry moment
na to, by ustaliæ zasady i warunki, na jakich
mia³yby siê odbywaæ spotkania Lenki z Panem.
I te, które bêd¹ odbywa³y siê w domu, i te, któ-
re bêd¹ poza domem. 

T: Dobrze rozumiem. Ja chcê ustaliæ jakieœ
konkrety w tej sprawie. Nie ukrywam, ze zale-
¿y mi na tym aby by³y to moje warunki. 

M1: Czy poprzez zmianê relacji w sprawach
Lenki miêdzy Pañstwem móg³by nast¹piæ jakiœ
prze³om, dziêki któremu Pani Halina mog³aby
zmieniæ swoje nastawienie do Pana? 

T: Jaki prze³om ma Pani na myœli? Pyta mnie
Pani o to czy nasze relacje ulegn¹ poprawie?
Nie s¹dzê. Szczerze powiem Pani, ¿e mi na tym
nie zale¿y. Podkreœlam zale¿y mi na dziecku. 

M1 Jak Pan myœli, czego obawia siê ¿ona,
z jakiego powodu nie chce, aby Pan zabiera³
Lenkê do swojego domu? 

T: Nie mam najmniejszego pojêcia. Ona chy-
ba robi tak na z³oœæ. 

M1: Mama i tato, to jednak najbli¿sze osoby
dla dziecka, bez wzglêdu na to, czy razem
mieszkaj¹ czy nie. Nie ma te¿ znaczenia, czy
mieszkaj¹ przy dziadkach, z którymi spêdzaj¹
bardzo du¿o czasu. Mama i tato, to zawsze ma-
ma i tato. Dziecko wraz z up³ywem czasu, pod
warunkiem oczywiœcie, ¿e nie bêdzie ogranicza-
ne przez któregokolwiek z rodziców do kontak-
tu z drugim rodzicem, bêdzie odczuwa³o natu-
raln¹ potrzebê spêdzania odpowiedniej iloœci
czasu z ka¿dym z rodziców. S¹ ró¿nego rodzaju
œwiêta, okazje i okolicznoœci, w których swoj¹
radoœci¹ dziecko chce siê dzieliæ z najbli¿szymi
sobie osobami. Czy myœli Pan, ¿e Lenka spêdza-
j¹c wiêcej czasu z Panem, bêdzie chcia³a w przy-
sz³oœci spêdzaæ z panem inne chwile, ni¿ te tyl-
ko które mog¹ zostaæ wyznaczone przez s¹d.

T: Mogê siê tylko domyœlaæ. Bardzo bym
chcia³, aby tak by³o. Jednak to jest ma³e dziec-
ko, nie wiem jak bêdzie w przysz³oœci, nie mo-
gê za ni¹ podejmowaæ ¿adnych decyzji. Tak sa-
mo nie bêdê jej zmusza³ do tego aby ze mn¹
spêdza³a wiêcej czasu. 

M1: Czy myœli Pan, ¿e trzeba czekaæ a¿ tak
d³ugo? Czy nie da³oby siê ju¿ w tym momencie
kilku spraw ustaliæ? Tym bardziej, ¿e ³atwiej
rozmawia siê, gdy wiadomo, czego druga stro-
na mo¿e chcieæ. A o tym dowie siê Pan na
wspólnym Pañstwa spotkaniu, na którym, je-
¿eli Pan zechce, spotkacie siê z mam¹ Lenki.
S¹d mo¿e jedynie narzuciæ rygor spotkañ, ale
to, jak to bêdzie wygl¹da³o, zale¿y wy³¹cznie
od dobrej woli i mamy i taty Lenki. 

T: Ja zwróci³em siê do S¹du o pomoc w usta-
leniu moich kontaktów z dzieckiem. dlatego
te¿ zgodzi³em siê na mediacje. Naturaln¹ kole-
j¹ rzeczy jest to, ¿e zgodzê spotkaæ siê z by³¹
¿on¹. Tylko nie wydaje mi siê ¿eby ona chcia³a
rozmawiaæ. 
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M1: Czy zgodzi siê Pan na przejrzenie ewen-
tualnego planu wychowawczego? 

T: Tak, oczywiœcie. 
M1: Proszê przeczytaæ punkt po punkcie

i zastanowiæ siê dok³adnie, czego by Pan ocze-
kiwa³a dla dobra swojej córeczki. Proszê naj-
bardziej dok³adnie odpowiedzieæ sobie w do-
mu na ka¿dy kolejny punkt. Im bêdzie bardziej
szczegó³owo, tym lepiej. Uzupe³niony plan
proszê przynieœæ na spotkanie wspólne. Do-
brze? 

T: Spróbujê to zrobiæ. Dobrze. 

Wzór Planu Wychowawczego – Za³¹cznik nr 5. 

B. Spotkanie wstêpne informacyjne – z matk¹
M1: Proszê mi opowiedzieæ coœ o pañstwa

córce. Jak ma na imiê? Ile ma lat? Jaka jest?
Niech mi Pani o niej opowie to, co uwa¿a Pani
za wa¿ne jako mama Lenki. 

M: Córka ma 2 lata i 3 m-ce. Córka jeszcze
nie mówi. To znaczy mówi "swoim" jêzykiem
i nikt poza mn¹ jej nie rozumie. Jest bardzo
nieœmia³a. Boi siê rówieœników. G³ównie spê-
dza czas ze mn¹, o ile jestem w domu. Nie cho-
dzi jeszcze do przedszkola, wiêc bawi siê tylko
ze mn¹ i babci¹. Nie potrafi siê samodzielnie
ubraæ, umyæ, trzeba j¹ karmiæ. Czasami budzi
siê w nocy z p³aczem. Martwiê sie o ni¹, bo wy-
daje mi siê, ¿e rozwód móg³ negatywnie wp³y-
n¹æ na jej rozwój. 

M1: Pani pracuje, tak? 
M: Tak. Pracujê na zmiany w szpitalu. Jestem

pielêgniark¹. Dlatego czêsto nie ma mnie w do-
mu. Nie mam nikogo prócz Lenki i mojej mamy. 

M1: I kto wówczas zajmuje siê córeczk¹? 
M: Babcia. Ale Lenka bardzo lubi spêdzaæ

czas z babci¹. Od urodzenia mieszka w domu
u babci i babcia doskonale j¹ rozumie. Czasami
mój ojciec opiekuje siê Lenk¹. 

M1: To wielkie szczêœcie mieæ dziadków
w zasiêgu rêki. A w jaki sposób babcia spêdza

czas z wnuczk¹? W co Lenka lubi siê najbar-
dziej bawiæ z babci¹? 

M: Codziennie bez wzglêdu na pogodê wy-
chodzi z Len¹ na spacer. Bawi siê zabawkami,
ale najbardziej lubi bawiæ siê z psem. Tylko, ¿e
babcia jest nadopiekuñcza, boi siê o Lenkê
i wszystko za ni¹ robi, bo ma³a, bo sobie nie
poradzi. 

M1: Rozumiem, a z Pani¹ co Lenka lubi ro-
biæ najbardziej? 

M: Lubi bawiæ siê w dom. Uwielbia lalki, ta-
kie przytulanki i pluszaki. Uk³adamy klocki.
Kupuje córce zabawki edukacyjne, bo zale¿y mi
na jej w³aœciwym rozwoju. Lubi siê kapaæ,
praktycznie nie mo¿na jej wyci¹gn¹æ z wanny.
Codziennie wieczorem jej czytam przed snem. 

M1: Z tego, co Pani mówi wnioskujê, ¿e jest
Pani bardzo dobr¹ mam¹. Zna Pani wszystkie
zwyczaje, potrzeby i sympatie swojej córeczki.
Jak Pani godzi rolê matki z rol¹ zawodow¹? 

M: Praktycznie nie mam wolnego czasu.
Brakuje mi czasu dla siebie, nie mogê siê reali-
zowaæ. Jak jestem w domu, to ci¹gle zajmujê
siê dzieckiem. 

M1: Jak Pani uwa¿a, co musia³oby siê zmie-
niæ, ¿eby mia³a Pani wiêcej czasu dla siebie? 

M: Chcia³abym mieæ co drugi tydzieñ dla
siebie, bo to pozwoli³o by mi rozpocz¹æ studia
i podnieœæ kwalifikacje. W tygodniu te¿ przy-
da³yby siê trzy godziny wolne, bo potrzebujê
zadbaæ o siebie, no wie pani, pani mediator –
fryzjer, kosmetyczka, te sprawy. Jestem zanie-
dbana, bo nie mam czasu dla siebie. Tak sobie
myœlê, ¿e czasami ojciec Lenki móg³by jednak
pobyæ z ma³¹. Mia³abym wtedy odrobinê czasu
potrzebnego na odpoczynek i swoje sprawy. 

M1: Czy dobrze Pani¹ zrozumia³am, proszê
mnie poprawiæ je¿eli siê mylê, ale z tego co Pa-
ni mówi wnioskujê, ¿e jest Pani w stanie ustaliæ
z Panem Piotrem kwestie kontaktów z Lenk¹? 

M: Myœlê, ¿e moglibyœmy siê jakoœ doga-
daæ... 

M1: niech mi Pani opowie o kontaktach
Lenki z dziadkami? 
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M: Wszyscy kochamy j¹ ponad ¿ycie i ¿ycia
sobie bez niej nie wyobra¿amy. Lenka zawsze
ma nas przy sobie i mo¿e na nas liczyæ. 

M1: A w czasie, gdy jeszcze w domu miesz-
ka³ tato Lenki, kto zajmowa³ siê Lenk¹ podczas
Pani pobytu w pracy? Pan Piotr czy dziadko-
wie? 

M: By³am na przed³u¿onym urlopie wycho-
wawczym, wiec praktycznie non stop ja, prze-
cie¿ ona by³a malutka. Ojciec, dyga³ do kochan-
ki chyba. Nic nie umie przy córce zrobiæ. Naj-
lepiej niech siê nie zbli¿a. 

M1: Czy Pan Wiœniewski, ju¿ po rozwodzie,
proponowa³ kiedykolwiek, ¿e zajmie siê Lenk¹
podczas gdy Pani jest w pracy? 

M: Nigdy, no przecie¿ mówiê, on ma ko-
chankê i ona jest dla niego najwa¿niejsza. 

M1: A czy Pani zwraca³a siê kiedykolwiek
z proœb¹, by poby³ z dzieckiem gdy Pani pracu-
je, lub w innych sytuacjach, gdy musia³ Pani
wyjœæ z domu? 

M: Nie bo nie mam do niego zaufania. Za-
wsze to ja mogê liczyæ na swoich rodziców, oni
zawsze dotrzymuj¹ s³owa. A ta pierdo³a na ty-
godniu czasami zapomina³a o spotkaniu z cór-
k¹, a w soboty praktycznie nie przyje¿d¿a³,
chocia¿ siê zobowi¹za³! 

M1: Czy mo¿e mi Pani opowiedzieæ o tym
jak urodzi³a siê Lenka? O powrocie Pani do do-
mu ze szpitala? 

M: Wszystko robi³a moja mama, bo ja mia-
³am cesarskie ciêcie. Poród by³ skomplikowany.
M¹¿ nic, kompletnie nic. Pi³ ze szczêœcia po-
noæ. Tylko co ja z tego mia³am, odór alkoholo-
wy. A rzekoma cukrzyca mu nie przeszkadza³a. 

M1: Czy mo¿e mi Pani opowiedzieæ, jak ra-
dziliœcie sobie Pañstwo – jako m³odzi rodzice? 

M: Nie radziliœmy sobie zupe³nie, ci¹gle siê
k³óciliœmy i nawzajem obwinialiœmy. On mnie,
¿e Ÿle siê zajmujê dzieckiem, ja jego, ¿e mi nie
pomaga. I tak w kó³ko. Zero odpoczynku i bycia
razem, ci¹gle jakieœ nieporozumienia i niesnaski.

M1: A jak zajmowa³ siê Lenk¹ jej ojciec? Co
nale¿a³o do jego obowi¹zków? 

M: Nie mog³am liczyæ na mê¿a, tylko na
swoich rodziców i krytykê teœciowej, bo prze-
cie¿ ja wszystko robiê Ÿle. Czasami zrobi³ ja-
kieœ beznadziejne zakupy. 

M1: Jak d³ugo jesteœcie Pañstwo po rozwo-
dzie? 

M: Od osiemnastu miesiêcy. 
M1: Rozwód to decyzja doros³ych. Ale decy-

zja doros³ych to problem nie tylko ich ale
i dziecka. Jak Lenka znios³a ten czas? Czas Pañ-
stwa rozwodu. 

M: Nie zdawa³am sobie sprawy, ¿e córeczka
tak prze¿yje nasz rozwód. Myœla³am, ¿e takie
ma³e dziecko nic nie rozumie. 

M1: Mog³aby mi Pani powiedzieæ coœ wiêcej
na ten temat. Jak to "prze¿ywanie" Lenki wy-
gl¹da³o. Co siê z ni¹ dzia³o? 

M: Jest nieœmia³a, nie lubi bawiæ siê z inny-
mi dzieæmi, tak jakoœ siê wycofuje. W nocy bu-
dzi siê z p³aczem, boi siê obcych. 

M1: Ile miesiêcy mia³a Lenka, kiedy rozwie-
dliœcie siê Pañstwo? 

M: Dziewiêæ. 
M1: Czy ju¿ wówczas te objawy, o których

Pani mówi³a wystêpowa³y? 
M: Nie pamiêtam, ale na pewno niektóre

tak. 
M1: Sprawa zosta³a skierowana do mediacji

za poœrednictwem s¹du. Proszê powiedzieæ, co
takiego sta³o siê, ¿e pañstwo – rodzice Lenki,
musieliœcie spotkaæ siê po raz koleiny na sali
s¹dowej? 

M: Mój by³y m¹¿ z³o¿y³ do S¹du wniosek
o uregulowanie kontaktów z nasz¹ córk¹. Chce
mieæ te kontakty dwa razy w tygodniu, w po-
niedzia³ek i w œrodê, w godzinach od 18.30 do
20.30 – u mnie domu, i co drug¹ sobotê w go-
dzinach od 9.30 do 19.30, poza naszym do-
mem i bez mojej obecnoœci. Osobiœcie nie ro-
zumiem tego wniosku, poniewa¿ by³y m¹¿
i tak przychodzi i odwiedza córkê w te dwa dni,
tyle ¿e ja zgodzi³am siê na jego odwiedziny tyl-
ko do godz. 19.00, poniewa¿ dziecko ok. 19.30
idzie spaæ. Ponadto na sprawie rozwodowej
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ustalone zosta³y równie¿ soboty od 10.00 do
12.00. A minê³o pó³torej roku i w ¿adn¹ sobo-
tê siê nie pojawi³. 

M1: Powiedzia³a Pani, ¿e na sprawie rozwo-
dowej zosta³y ustalone kontakty Pana Wi-
œniewskiego z Lenk¹. Je¿eli dobrze zrozumia-
³am, to posiadacie Pañstwo rozstrzygniecie s¹-
du, co do kontaktów z dzieckiem? Czy dobrze
zrozumia³am? 

M: No nie. Nie do koñca tak jest. Wpraw-
dzie rozmawia³am z ojcem Lenki po rozwodzie
o jego kontaktach z dzieckiem, ale takiego za-
pisu nie mamy w postaci wyroku czy postano-
wienia s¹du. To my sami ustaliliœmy te spotka-
nia. I te na tygodniu, i te w weekendy. Ale tak
jak Pani mówi³am. Ojciec Lenki w ¿adn¹ sobo-
tê nie zjawi³ siê na spotkaniu. 

M1: Proszê mi zatem powiedzieæ raz jesz-
cze, jak wygl¹daj¹ na obecn¹ chwilê kontakty
Pana Wiœniewskiego z córk¹? 

M: Przychodzi w ka¿dy poniedzia³ek i w ka¿-
d¹ œrodê oko³o godziny 18.30 ale przez to, ¿e
Lenka chodzi spaæ o 19.30, to jak mówi³am,
o 19.00 musi wychodziæ. A skoro dziecko cho-
dzi spaæ o 19.30, wiêc spotkania nie mog¹ byæ
d³u¿sze. 

M1: Czyli razem ile to bêdzie czasu, tak ty-
godniowo? 

M: No wychodzi, ¿e godzinê. 
M1: Bez tych sobót, które Pan Wiœniewski

ma umówione na spotkania z córeczk¹, to ty-
godniowo spêdza z dzieckiem jedn¹ godzinê.
Czy tak? 

M: W sumie tak. 
M1: Jak wygl¹daj¹ te spotkania? 
M: Córka p³acze i boi siê mê¿a, nie lubi zo-

stawaæ z nim sama, kurczowo siê mnie trzyma. 
M1: I jak w takiej sytuacji zachowuje siê Pan

Piotr? 
M: Widzê, ¿e jest mu bardzo przykro. Ja

wiem, ¿e on j¹ kocha... 
M1: Rozumiem. Niech mi Pani powie, jak

Pani s¹dzi, ile czasu potrzebowa³aby Lenka na
kontakty z ojcem, aby takich sytuacji, o któ-

rych wspomina³a Pani wczeœniej spróbowaæ
unikn¹æ? 

M: A sk¹d mam to wiedzieæ. To jak wró¿enie
z kart. 

M1: Wed³ug Pani, jak zatem powinny wygl¹-
daæ spotkania by³ego mê¿a z Lenk¹? Czego by
Pani, jako mama, oczekiwa³a od taty Lenki?
Mówimy tu o spotkaniach taty z Lenk¹ w do-
mu, gdzie mieszka Lenka? 

M: Nie chcê, ¿eby Lena siê spotyka³a z oj-
cem. Ponadto, ze wzglêdu na chorobê by³ego
mê¿a, cukrzycê nie zgadzam siê na pobyt u nie-
go w domu, bo zbyt wiele ryzykuje. Poza tym
ojciec dziecka jak wspomnia³am nie potrafi siê
nim zajmowaæ. Zgadzam siê na kontakty tak
jak do tej pory dwa razy w tygodniu u mnie
w domu do godz. 19.00. 

M1: Staram siê zrozumieæ Pani rozgorycze-
nie i ¿al do by³ego mê¿a. A tak¿e to, ¿e nie chce
Pani widywaæ siê z by³ym mê¿em. Ale jak Pani
myœli, czy Lenka postrzega swojego ojca tak sa-
mo, jak Pani? 

M: No nie... Pani mediator, to wszystko na-
prawdê nie jest dla mnie proste. 

M1: Lenka jest z Pani¹ bardzo zwi¹zana? 
M: Tak jest wra¿liwa i bardzo to wszystko

prze¿ywa. 
M1: Jakie macie Pañstwo ze sob¹ relacje?

Pani i Pani by³y m¹¿? 
M: Nijakie. Ja go nie znoszê i nie tolerujê.

Nienawidzê go, dziwkarz jeden, zmienia kobie-
ty jak rêkawiczki. Niech dalej zmienia, ja nie
chcê go znaæ. 

M1: Jakie macie Pañstwo ze sob¹ relacje, ja-
ko rodzice Lenki? 

M: Nie mamy ¿adnych relacji. Jest tak, jak
wczeœniej powiedzia³am. 

M1: Jak Pani myœli, czy to, jakie s¹ relacje miê-
dzy Pani¹ a tat¹ Lenki maj¹ wp³yw na Lenkê? 

M: Ma. Ale my raczej tego nie zmienimy. 
M1: Niech Pani spróbuje mi to jakoœ przybli-

¿yæ. 
M: Relacji nie zmienimy miedzy sob¹, bo je-

steœmy po rozwodzie. 
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M1: Co takiego musia³oby siê staæ, aby rela-
cje miêdzy Wami poprawi³y siê na tyle, aby by-
³y mo¿liwe kontakty Pani by³ego mê¿a z córk¹? 

M: Byæ mo¿e uzgodniæ coœ wspólnie. 
M1: A co chcia³aby Pani uzgodniæ wspólnie? 
M: Godziny odwiedzin. 
M1: Czyli mog³aby Pañstwo ustaliæ godziny

odwiedzin u córki, czy tak? 
M: Tak. 
M1: A jakie godziny by³yby wed³ug Pani do-

bre? 
M: 17.30 do 19.00 dwa razy w tygodniu. 
M1: Z tego co us³ysza³am, to tato Lenki nie

potrafi zajmowaæ siê Lenk¹. Czy widzi Pani ja-
kieœ rozwi¹zanie, które stwarza³oby ojcu Leny
mo¿liwoœæ poznania jej nawyków i? 

M: Obawiam siê, ze mo¿e jej siê coœ z³ego
staæ. 

M1: Co musia³by tato Lenki o Lence siê do-
wiedzieæ, aby na tych sobotnich spotkaniach
móg³ sobie poradziæ podczas opieki nad córk¹? 

M: Wszystko a nie wie nic, bo ma³o z ni¹
przebywa. Musia³by znaæ jej nawyki i przyzwy-
czajenia. 

M1: A Lenka jest chora, to czy informuje Pa-
ni by³ego mê¿a o tym? 

M: Nie, on nic nie wiem. Nie wie, bo go to
nie interesuje. Nie obchodzi go jak jest zdrowa
i jak jest chora tym bardziej nie. 

M1: Czy tato Lenki powiedzia³ to Pani, ¿e go
nie interesuje, gdy Lenka jest chora? 

M: Nie, nie powiedzia³. Po prostu nie podej-
mowa³ tematu, jak mówi³am ¿e Lena jest cho-
ra. 

M1: Czy tato Lenki poza umówionymi go-
dzinami spotkañ czasami dzwoni, aby zapytaæ
siê co u Lenki s³ychaæ i jak siê czuje? 

M: Sporadycznie, czasami w sobotê, jak za-
pomina o wizycie. K³amie i obiecuje, ¿e
w przysz³¹ sobotê juz na pewno przyjedzie.
Córka czeka, on znowu nie przyje¿d¿a, ona po-
tem têskni i p³acze. 

M1: Powiedzia³a Pani, ¿e gdy by³y m¹¿ nie
przyjdzie w umówion¹ sobotê, to córka czeka,

a potem têskni i p³acze, gdy jednak nie docho-
dzi do odwiedzin? Czy dobrze zrozumia³am? 

M: Tak dobrze pani mediator zrozumia³a. 
M1: A sk¹d Lenka wie, ¿e tata mia³ przyje-

chaæ w sobotê? Rozumiem, ¿e mówi³a jej Pani
¿e tata przyjedzie w odwiedziny? 

M:. Oczywiœcie wielokrotnie. Ale ju¿ nie
mówiê, bo nie chcê, ¿eby têskni³a niepotrzeb-
nie i p³aka³a. 

M1: Powiedzia³a Pani wczeœniej, ¿e Lenka,
tak samo jak Pani nie lubi taty. Czy tak? 

M:. Tak. 
M1: Ale jednak powiedzia³a Pani, ¿e têskni

za tat¹ i p³acze, gdy nie przychodzi na umówio-
ne spotkanie? 

M: Bo czeka. A jak pani by sie czu³a, gdyby
ktoœ notorycznie nie przychodzi³ na umówione
spotkanie? 

M1: Pani Halino, nie jest to tematem nasze-
go spotkania. Chcia³abym, aby zastanowi³a siê
Pani, dlaczego tak jest, ¿e Lenka nie lubi taty,
jak Pani mówi, a jednak za nim têskni? 

M: Bo czeka. Bo ma obiecane spotkanie. 
M1: A wówczas, gdy m¹¿ dzwoni w sobotê,

gdy zapomni o spotkaniu z córeczk¹, to jak siê
t³umaczy? 

M: Za ka¿dym razem coœ pilnego mu wypa-
da: delegacja, spotkanie z szefem, choroba,
przebite ko³o w samochodzie i tym podobne.
K³amie i ju¿. 

M1: Czy podejrzewa Pani, dlaczego tato
Lenki zdecydowa³ siê na z³o¿enie sprawy
o uregulowanie kontaktów z Lenk¹ do s¹du? 

M: Nie wiem, po co za³o¿y³ sprawê. Prze-
cie¿, jeœli nie pojawia siê w soboty, to o co mu
chodzi? 

M1: Czy jeszcze przed z³o¿eniem wniosku
do s¹du, Pan Piotr rozmawia³ z Pani¹ o tym, ¿e
chcia³by widywaæ córkê w innych godzinach
i nie zawsze przy Pani udziale w tych kontak-
tach? 

M: Nie rozmawia³, mia³ przyje¿d¿aæ w sobo-
ty. Nigdy go nie by³o. Najwidoczniej zajmowa³
siê wtedy kochank¹, ona by³a wa¿niejsza. Przy-
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je¿d¿a bo musi odbyæ wizytê. Na wiêcej nie ma
czasu, ani ochoty. 

M1: Z tego co Pani mówi³a wczeœniej, m¹¿
nie wnioskowa³ wy³¹cznie o soboty. Chce mieæ
te kontakty dwa razy w tygodniu, w poniedzia-
³ek i w œrodê, w godzinach od 1830 do 2030 –
w domu, gdzie mieszka Lenka, czyli u Pani
w domu, i w co drug¹ sobotê w godzinach od
930 do 1930? 

M: Tak ale ju¿ mówi³am ¿e to niemo¿liwe bo
ona chodzi spaæ o 19.30. 

M1: Czy bior¹c pod uwagê to, co równie¿
wczeœniej Pani powiedzia³a – ¿e tato Lenki wi-
duje siê z ni¹ po pó³ godziny na tygodniu, po-
niewa¿ Pani nie pozwala na d³u¿sze wizyty,
a i nie przyje¿d¿a na spotkania w soboty – to
czy zasadnym wydaje siê jego wniosek z³o¿ony
do s¹du? 

M: Wizyty mog¹ byæ d³u¿sze, ale on musi
przychodziæ wczeœniej. Nie rozumiem o co
chodzi z tymi sobotami, przecie¿ i tak jej nie
odwiedza w soboty. 

M1: A gdyby Pani by³a w analogicznej sytu-
acji, czy chcia³aby Pani uregulowania kontak-
tów z dzieckiem oraz wyd³u¿enia czasu spo-
tkañ? 

M: Pewnie tak, tylko czemu nie przychodzi
w te soboty? 

M1: To pytanie bêdzie Pani mog³a zadaæ dla
Pana Piotra, gdy zgodzi siê Pani na spotkanie
wspólne. A jak Pani myœli, czy s¹d przychyli siê
do wniosku taty Lenki? 

M: Byæ mo¿e, ale tylko dotycz¹cym d³u¿sze-
go odwiedzania Leny na tygodniu. 

M1: Co siê stanie, je¿eli s¹d jednak zadecy-
duje, ¿e tato mo¿e widywaæ siê z Lenk¹ w ter-
minach i w godzinach o które wnioskowa³? 

M: Bêdzie siê widywa³, nie bêdzie innego
wyjœcia. 

M1: Mediacja, to jest bardzo dobry moment
na to, by ustaliæ zasady i warunki, na jakich
mia³yby siê odbywaæ spotkania Lenki z ojcem.
I te, które bêd¹ odbywa³y siê w domu, i te, któ-
re bêd¹ poza domem. 

M: Pewnie tak. 
M1: Czy poprzez zmianê relacji w sprawach

Lenki miêdzy Pañstwem móg³by nast¹piæ jakiœ
prze³om, dziêki któremu mog³aby Pani zaufaæ
mê¿owi w sprawie kontaktów z córk¹? Czy
myœli Pani, ¿e by³y m¹¿ z³o¿y³ wniosek do s¹-
du o uregulowanie kontaktów z dzieckiem po
to, by zrobiæ jej krzywdê? 

M: Chyba mediator nie powinien pytaæ w ta-
ki sposób... jak¹ krzywdê? 

M1: Mówi³a Pani o tym, ¿e boi siê o to, ¿e
podczas kontraktów bez Pani obecnoœci, Lence
mo¿e siê coœ staæ. 

M: To nie tak, raczej chodzi³o mi o konse-
kwencje wynikaj¹ce z tego, ¿e nie potrafi siê
ni¹ zajmowaæ. Chocia¿ ju¿ sama nie wiem, mo-
¿e warto dac mu szanse. 

M1: Mama i tato, to najbli¿sze osoby dla
dziecka, bez wzglêdu na to, czy razem mieszka-
j¹ czy nie. Nie ma te¿ znaczenia, czy mieszkaj¹
przy dziadkach, z którymi spêdzaj¹ bardzo du-
¿o czasu. Mama i tato, to zawsze mama i tato.
Dziecko wraz z up³ywem czasu, pod warun-
kiem oczywiœcie, ¿e nie bêdzie ograniczane
przez któregokolwiek z rodziców do kontaktu
z drugim rodzicem, bêdzie odczuwa³o natural-
n¹ potrzebê spêdzania odpowiedniej iloœci cza-
su z ka¿dym z rodziców. S¹ ró¿nego rodzaju
œwiêta, okazje i okolicznoœci, w których swoj¹
radoœci¹ dziecko chce siê dzieliæ z najbli¿szymi
sobie osobami. Czy myœli Pani, ¿e Lenka spê-
dzaj¹c wiêcej czasu ze swoim ojcem, bêdzie
chcia³a w przysz³oœci spêdzaæ z nim inne chwi-
le, ni¿ te tylko które s¹ wyznaczone przez s¹d. 

M: Byæ mo¿e. Nie wiem. Na razie maja z³e
relacje. Jak bêd¹ dobre, to byæ mo¿e. 

M1: Czy myœla³a Pani o tym, jak ta sprawa mo-
¿e potoczyæ siê w s¹dzie? S¹d mo¿e przecie¿ arbi-
tralnie ustaliæ pewne kwestie zwi¹zane z kontak-
tami Pana Wiœniewskiego z córk¹. Na mediacji to
Pañstwo decydujecie o tym wszystkim. 

M: Byæ mo¿e nie trzeba za³atwiaæ tej sprawy
w s¹dzie, ale nam brakuje dobrej woli, wiec nie
wiem jak to bêdzie. 
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M1: Czy zgodzi siê Pani na przejrzenie pla-
nu wychowawczego? Na ewentualnym wspól-
nym spotkaniu z mê¿em, moglibyœcie Pañstwo
wspólnie ustaliæ kontakty z Len¹. 

M: tak. 
M1: Proszê przeczytaæ punkt po punkcie i za-

stanowiæ siê dok³adnie, czego by Pani oczekiwa-
³a dla dobra swojej córeczki. Proszê najbardziej
dok³adnie odpowiedzieæ sobie w domu na ka¿-
dy kolejny punkt. Im bêdzie bardziej szczegó³o-
wo, tym lepiej. Uzupe³niony plan proszê przy-
nieœæ na spotkanie wspólne. Dobrze? 

M: Dobrze. Dziêkujê Pani. 

5.2. Spotkanie mediacyjne wspólne. 
Generowanie opcji rozwi¹zañ

M1: Dzieci s¹ najcenniejszym darem i rodzi-
com przynosz¹ najwiêcej szczêœcia. Ale i dla
dzieci, oboje rodziców, s¹ wa¿nymi osobami
w ¿yciu. Daj¹ dziecku poczucie bezpieczeñstwa
i sprawiaj¹, ¿e dziecko czujê siê kochane
i szczêœliwe. Zarówno mama, jak i tata, kocha-
j¹ swoje dziecko. Tak te¿ i dziecko kocha na
równi i tatê i mamê. I bez wzglêdu na wszyst-
ko: czy rodzice ¿yj¹ w jednym domu z dziec-
kiem, czy te¿ nie, czy pozostaj¹ ma³¿eñstwem,
czy ich drogi siê rozesz³y, czy czuj¹ do siebie
¿al czy te¿ pozostaj¹ ze sob¹ w dobrych rela-
cjach – ich najwa¿niejszym celem jest dobro
dziecka. Z obojgiem z Pañstwa spotkaliœmy siê
na spotkaniach indywidualnych, gdzie przed-
stawiliœcie nam Pañstwo swoj¹ córeczkê, Pañ-
stwa ¿ycie oraz to, jak wychowujecie córeczkê
i czego dla córeczki pragniecie. Chcia³abym
abyœcie teraz Pañstwo przedstawili swoje hi-
storie sobie nawzajem. Opowiedzieli o swojej
córeczce. Przedstawili to, co czujecie w zwi¹z-
ku z zaistnia³¹ sytuacj¹, jakie macie oczekiwa-
nia wzglêdem siebie w kwestii wychowywania
Lenki. Czy coœ zmieni³o siê od czasu, gdy wi-
dzieliœmy siê ostatnio? Mam tak¹ propozycjê,
aby jako pierwsza zabra³a g³os Pani Halina. Czy
zgadzacie siê Pañstwo na to? 

M: Tak. Zgadzam siê. 
T: Ja równie¿ siê zgadzam. 
M1: Proszê zatem, aby przedstawi³a Pani

swoje stanowisko? Proszê o zachowanie regu³,
które ustaliliœmy. Nie przerywajmy sobie, od-
noœmy siê do siebie z szacunkiem. 

T: Dobrze. 
M: Dobrze. 
M1: Pani Halino, proszê. 
M: Zupe³nie nie rozumiem po co ta ca³a afe-

ra? Przecie¿ masz ustalone kontakty z Lenk¹. Na
w³asne ¿yczenie ich nie realizujesz. Wed³ug
mnie czepiasz siê i chcesz mi celowo zatruæ ¿y-
cie. Sam sobie wybra³eœ poniedzia³ki i œrody. To
te¿ nie moja wina, ¿e przychodzisz, tak póŸno.
Kto to widzia³, by do dziecka o po 18.00 przy-
chodziæ? W³aœnie wtedy Lenka szykuje siê do
spania. To te¿ pewnie Twoje kolejne "robienie na
z³oœæ". Lenka zreszt¹ nie chce siê z Tob¹ widywaæ
i ta ca³a afera z s¹dem dzia³aæ bêdzie tylko na
niekorzyœæ dziecka. Dziecko musi mieæ jakiœ sen-
sowny i sta³y harmonogram tego, co siê w jej ¿y-
ciu dzieje. A Ty oczywiœcie musisz to burzyæ. Nie
wystarczy Ci, ¿e zniszczy³eœ nasze ma³¿eñstwo?
¯e nie wspomnê o sobotach, które wed³ug mnie
ola³eœ, bo pewnie masz ciekawsze zajêcia. Z cie-
kawszymi "obiektami" – jak zwykle. No, ale to
Twoja sprawa, nie moja. Ja wiem tylko, jak dziec-
ko z tego powodu cierpi. A teraz raptem chcesz
udawaæ tatusia. Moim zdaniem powinieneœ wy-
cofaæ ten ca³y bezsensowny pozew z s¹du, bo to
jakaœ kpina. My sobie doskonale radzimy bez
Ciebie. W ogóle jakbyœ znikn¹³ z naszego ¿ycia
to bym z tego powodu nie p³aka³a. 

M1: Czy to jest jedyne oczekiwanie jakie ma
Pani w stosunku Pana Piotra? 

M: Oczywiœcie, ¿e nie! Uwa¿am, ¿e za ma³o
p³aci alimentów. 

M1: Je¿eli dobrze zrozumia³am, to Pani ¿y-
czeniem by³oby, aby Pan Piotr nie przychodzi³
do Lenki w ogóle, jednak powinien p³aciæ wiê-
cej alimentów? Czy tak? 

M: Nie, no do Lenki mo¿e sobie przychodziæ
jak przychodzi³. Mo¿esz przychodziæ w te po-
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niedzia³ki i œrody. Ale musisz przychodziæ
wczeœniej, bo Lenka chodzi spaæ o 19.30 i ja j¹
muszê przygotowaæ do snu, wiêc Twoja wizyta
mo¿e trwaæ wy³¹cznie do 19.00. PrzychodŸ
o 17.00 czy nawet o 16.00. A co do sobót, to
te¿ mia³eœ ustalone godziny od 10.00 do 12.00.
Ja Ci nie broniê przychodziæ. Nawet mo¿esz
posiedzieæ z Lenk¹ do 14.00. Ale na pewno nie
zgodzê siê na to, byœ zabiera³ Lenkê poza dom.
Ona jest jeszcze za ma³a i tyle. 

M1: A ile musia³aby mieæ Lenka lat, aby mo-
g³a wyjœæ ze swoim tat¹ na ca³y dzieñ poza
dom? 

M: Nie wiem. Ale teraz jest za ma³a. Nie-
dawno skoñczy³a dopiero 2 lata. Ona i tak ma
trudnoœci z kontaktem z ojcem, gdy ja jestem
w domu. To co dopiero mówiæ, gdy mnie nie
bêdzie? Sk¹d bêdziesz wiedzia³, czego ona chce
i czego potrzebuje, skoro jej nie znasz? Tylko ja
j¹ znam. 

M1: Co musia³o by siê staæ, aby móg³ lepiej
poznaæ potrzeby córki? 

M: Najpierw musia³by chcieæ j¹ poznaæ. Ale
jak do tej pory nie zauwa¿y³am, abyœ kiedykol-
wiek by³ zainteresowany Lenk¹ wiêcej ni¿ tyl-
ko to czy cieszy siê z zabawki, któr¹ jej przy-
nios³eœ i z czekoladek, którymi j¹ przekupu-
jesz. 

M1: Zapytam teraz Pana Piotra. Czy chcia³-
by poznaæ lepiej Lenkê i jej potrzeby

T: Oczywiœcie, ¿e tak. 
M1: Dziêkujê Panu, do tego w¹tku jeszcze

wrócimy. Skoro ju¿ wiemy, ¿e Pan Piotr chcia³-
by poznaæ lepiej Lenê i jej potrzeby, to wed³ug
Pani w jaki sposób mog³oby to nast¹piæ? 

M: No nie wiem. Czarno to widzê. 
M1: Dobrze, wrócimy jeszcze do tego w¹t-

ku. Czy jeszcze coœ chcia³aby Pani dodaæ? 
M: Nie. Powiedzia³am, jak ja to widzê. 
M1: Podsumujê zatem to, co dotychczas zo-

sta³o powiedziane, dobrze? 
M: Dobrze. 
M1: A wiêc zgodzi³aby siê Pani na to, by ta-

to Lenki przychodzi³ do córeczki dwa razy

w tygodniu, czyli w poniedzia³ki i w œrody,
w godzinach od 16.00 lub 17.00 do godziny
19.00? Czy tak? 

M: Tak. 
M1: Zapiszê to na tej tablicy, dobrze? Bêdzie

to bardziej czytelne. 
M: Proszê bardzo. 
M1: Poza tym, zgodzi³aby siê Pani na to, by

Pan Piotr przychodzi³ do Lenki w soboty od go-
dziny 10.00 do 14.00, ale spotkania mia³yby siê
odbywaæ w domu? Czy tak? 

M: Tak. 
M1: Zapiszê to. 
M1: Teraz proszê, aby Pani Halina pos³ucha-

³a, co Pan Piotr ma do powiedzenia? 
T: Oczywiœcie rozumiem ¿ale mojej ¿ony. 
M: By³ej ¿ony! 
M1: Przypominam obowi¹zuj¹ce zasady.

Gdy mówi³a Pani Halina, to Pan Piotr nie prze-
rywa³. Teraz pozwólmy wypowiedzieæ siê dla
Pana Piotra. Za chwilê bêdzie czas na prowa-
dzenie rozmowy. Teraz proszê wys³uchaæ, co
o tej sytuacji ma do powiedzenia Pan Piotr. 

M: No, dobrze. Ale flaki mi siê wywracaj¹,
gdy mam tego s³uchaæ. 

M1: Oczywiœcie, ma Pani prawo zrezygno-
waæ w ka¿dej chwili z mediacji. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e sprawa wróci do s¹du. S¹d roz-
strzygnie kwestie kontaktów dziecka z ojcem
i wyda postanowienie, wobec którego ka¿de
z Pañstwa mo¿e czuæ siê nie do koñca usatys-
fakcjonowane. Pani Halino, czy mo¿emy konty-
nuowaæ, czy decyduje siê Pani na przerwanie
mediacji? 

M: Nie, no skoro ju¿ tyle przeszliœmy, to
niech mówi. 

M1: Dziêkujê. Proszê Panie Piotrze, niech
Pan kontynuuje. 

T: Tak, jak ju¿ zacz¹³em oczywiœcie rozu-
miem ¿ale mojej ¿ony. Ale to nie do koñca jest
tak, ¿e ja nie mam chêci widywaæ siê z dziec-
kiem. Wniosek do s¹du z³o¿y³em dlatego, ¿e
ci¹gle mia³em utrudniane kontakty z córk¹.
Mimo rozwodu chcia³bym spotykaæ siê z Len-
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k¹ i móc siê ni¹ opiekowaæ. Ja wiem, ¿e to nie
to samo, ale mimo tej sytuacji mam równie¿
prawo do kontaktu z dzieckiem. Oczywiœcie
mieliœmy zaraz po rozwodzie ustalone, ¿e tak
powiem "na twarz" kontakty z dzieckiem. Usta-
liliœmy poniedzia³ki i œrody w godzinach popo-
³udniowych oraz soboty przed po³udniem. Sta-
ram siê w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê byæ, ale
niestety w nie ka¿d¹ sobotê udawa³o mi siê
wyrwaæ. Mam pracê zmianow¹. I w nie ka¿d¹
sobotê uk³ada mi siê tak, ¿e mam wolne przed
po³udniem. Na tygodniu jeszcze jakoœ zamie-
niam siê z kumplami, ale w sobotê wiadomo,
ka¿dy chce z rodzin¹ spêdzaæ czas, wiêc trudno
mi jest znaleŸæ kogoœ. Wiêc przychodzi³em po-
cz¹tkowo co drug¹ sobotê. Ale im wiêcej czasu
mija³o od rozwodu, tym bardziej te spotkania
z Lenk¹ by³y "ustawiane" przez matkê tak, by
Lenka mia³a inne zajêcia. Ja zatem siedzia³em
w pokoju Lenki, a Lenka znika³a gdzieœ w innej
czêœci domu. Mi oczywiœcie po domu chodziæ
nie mo¿na wiêc tak siedzia³em jak snopek. Po-
tem raptem Lenka zaczyna³a p³akaæ i zostawa-
³em wypraszany. Wiêc tak jakoœ siê sta³o, ¿e
przesta³em systematycznie przychodziæ. A na
tygodniu to ju¿ w ogóle jakaœ parodia. Przycho-
dzi³em o 18.30, wed³ug umowy, i gdy tylko
wchodzi³em w drzwi, to Lenka ju¿ by³a ca³a za-
p³akana. Oczywiœcie s³ysza³em, ¿e to moja wi-
na, bo przecie¿ dziecko prze¿ywa to wszystko.
Ale wczeœniej jakoœ nie p³aka³a. Od jakiœ trzech
miesiêcy to siê sta³o nie do zniesienia. Zreszt¹
tylko wchodzi³em w drzwi, to od razu mia³em
litaniê, ¿e Lenka idzie ju¿ spaæ. To taka by³a –
a¿ mi trudno okreœliæ – przepychanka w tym
przedpokoju. Oczywiœcie nie w dos³ownym te-
go s³owa znaczeniu. Coœ chcia³em zagadn¹æ do
dziecka, to mamusia oczywiœcie zaraz stosow-
ny komentarz robi³a, ¿e Lenka mnie nie lubi
widocznie i pewnie p³acze, bo chce bym sobie
poszed³. Wiêc ostatnio przesta³em przycho-
dziæ. Bardzo mi jednak brakowa³o mi spotkañ
z córeczk¹. Przecie¿ wczeœniej mog³em sie-
dzieæ a¿ Lenka zaœnie. Czyta³em jej ksi¹¿eczki,

bawi³em siê przed snem, pomaga³em jej
w przygotowaniach do spania. A potem jakby
coœ wst¹pi³o w moj¹ by³¹ ¿onê. Zaczê³a prze-
siadywaæ w pokoju ze mn¹ i z Lenk¹ i mnie ci¹-
gle komentowa³a. Potem zaczê³a Lenkê odci¹-
gaæ ode mnie pod byle pretekstem, by tylko nie
siedzia³a ze mn¹ w pokoju. Dlatego zdecydo-
wa³em, aby sprawê uregulowaæ s¹downie. Nie
da³o siê dojœæ do ¿adnego porozumienia z mo-
j¹ by³¹ ¿on¹. 

M1: O jakie kontakty Pan wnioskowa³? 
T: Poniedzia³ki i œrody od 18.30 do 20.30

w domu gdzie mieszka Lenka oraz w co drug¹
sobotê w godzinach od 9.30 do 19.30 poza do-
mem. Móg³bym zabieraæ Lenkê do siebie.
Mieszkam z rodzicami i oni te¿ têskni¹ za Len-
k¹. W koñcu to ich jedyna wnuczka. 

M1: Czyli wnioskowa³ Pan tylko o kontakty
w poniedzia³ki i œrody w godzinach od 18.30
do 20.30 w domu gdzie mieszka Lenka oraz
w co drug¹ sobotê w godzinach od 9.30 do
19.30 poza domem. Czy tak? 

T: Dok³adnie. 
M1: Zapiszê to obok tego, co zapisa³am

wczeœniej i co zaproponowa³a mama Lenki.
Dobrze? 

T: Dobrze. 
M1: Mamy zatem praktycznie rozwi¹zan¹

kwestiê dni w jakich mia³by siê kontaktowaæ
Pan z Lenk¹. Kwestiami spornymi pozostaj¹
natomiast dwie sprawy: godziny spotkañ oraz
to, czy Lenka mog³aby z Panem chodziæ do Pa-
na do domu. Co Pañstwo na to? Czy widzicie
jakieœ rozwi¹zanie w tym momencie, czy po-
trzebujecie siê jeszcze nad tym zastanowiæ? 

M: A nad czym tu siê zastanawiaæ. To¿ to
i tak praktycznie nic siê nie zmienia. Dni s¹ te
co by³y. A ja powiedzia³am, ¿e Lenka musi cho-
dziæ spaæ o tej samej porze, bo to ma³e jeszcze
dziecko. Wiêc k³adê j¹ o 19.30. Chcesz, to
przychodŸ wczeœniej. O 17.00 na przyk³ad. 

T: Oczywiœcie, mogê przychodziæ o 17.00.
Ale chcia³bym zostawaæ, a¿ Lenka zaœnie. No
mo¿e nie do 20.30, ale przynajmniej do 20.00. 
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M1: Co Pani na to? 
M: A jak to sobie wyobra¿asz, ¿e jak ja

dziecko do snu przygotujê. Co, sam to zrobisz?
Przecie¿ nie wiesz nawet jak siê do tego za-
braæ? Ponadto nie mam przyjemnoœci, abyœ mi
siê krêci³ po mieszkaniu. 

M1: A jak Pani myœli, czy Lenka by³aby z te-
go zadowolona, gdyby dwa razy w tygodniu to
tato j¹ przygotowa³ do snu? 

M: Ju¿ Pani mówi³am, ¿e Lenka nie lubi ta-
ty tak samo jak ja. 

M1: Dobrze. Wed³ug Pani, Lenka nie lubi
swojego taty. Mo¿e spróbuje to Pani jakoœ wy-
jaœniæ? 

M: No jak to dlaczego? Bo go nie ma przy
niej. Bo odszed³ od nas i tyle. 

M1: A czy jak Pan Piotr mia³by zagwaranto-
wane kontakty z córk¹ czêœciej, by³aby szansa
na odnowienie kontaktów miêdzy nimi? 

M: Czarno to widzê. 
M1: Rozumiem, ¿e nie widzi Pani szansy na

to, aby dziecko na nowo mog³o budowaæ rela-
cjê z ojcem, czy dobrze Pani¹ zrozumia³am? 

M: Wola³abym takiej wersji nie przyjmowaæ
w ogóle. No, ale mo¿e i tak. Co nie zmieni fak-
tu, ¿e mój stosunek do tego cz³owieka siê nie
zmieni. 

M1: rozumiem, ¿e zak³ada Pani, ¿e relacja
Lenki z ojcem nie ulegnie ju¿ poprawie, czy
tak? 

M: Nie, no nie musi. Ale... 
M1: Czy godziny od 17.00 do 20.00 – w po-

niedzia³ki i w œrody mog³yby zatem wchodziæ
w grê na spotkania Pana Piotra z Len¹? By³by
to dobry pocz¹tek, szansa na poprawê stosun-
ków? 

M: Nie powiem, aby mnie to uszczêœliwia³o,
ale niech bêdzie. 

M1: Czy mogê zatem zapisaæ godziny od
17.00 do 20.00 – w poniedzia³ki i w œrody? 

T: Oczywiœcie. Mi pasuje
M: Niech bêdzie. 
M1: Ustaliliœcie Pañstwo poniedzia³ki

i w œrody w godzinach od 17.00 do 20.00. Czy

mog¹ Pañstwo zastanowiæ siê teraz nad tym,
jak mia³oby przebiegaæ takie spotkanie? Przy-
najmniej w zarysie i g³ównie je¿eli chodzi
o czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem Lenki
do snu. 

M: To mo¿e powiem, jak to zawsze przebie-
ga. O 19.00 Lenka ogl¹da dobranockê a potem
je kolacjê. Czasami przy dobranocce je. Trzeba
j¹ karmiæ. Jak zje to idziemy do ³azienki i k¹piê
Lenkê. Ja nie wiem, czy Ty bêdziesz potrafi³
wyk¹paæ dziecko. Wola³abym abyœ raczej pa-
trzy³ na k¹piel. 

T: Dlaczego mam nie potrafiæ wyk¹paæ
dziecka? To¿ jak by³a niemowlakiem to j¹ k¹pa-
³em. A teraz to przecie¿ du¿a dziewczynka. 

M: Ty mo¿esz j¹ karmiæ, rozbieraæ, ubieraæ
w pi¿amkê, sadzaæ na nocnik. Ja bêdê j¹ k¹pa³a
sama. Po k¹pieli Lenka trochê siedzi w wannie
to siê najwy¿ej z ni¹ pobawisz. Ale nie d³u¿ej
ni¿ 10 minut by nie wymarz³a. Wytrzesz j¹ po
k¹pieli i ubierzesz w pi¿amkê. Dalej wiesz co
siê dzieje. Lenka idzie do ³ó¿eczka i czytaæ jej
trzeba a¿ zaœnie. Ale nie chcia³abym abyœ j¹
rozbudza³ przed samym snem, bo potem budzi
siê w nocy. Czas na wasze wyg³upy jest do ko-
lacji. Pasuje Ci to? 

T: Tak. Ale chcia³bym, abyœ od 17 do dobra-
nocki zostawi³a nas i nie siedzia³a ci¹gle, chy-
ba ¿e bêdziesz siê z nami bawi³a, a nie ci¹gle
komentowa³a, ¿e wszystko robiê Ÿle. Nie
chcia³bym te¿, aby zaraz Twoi rodzice wo³ali
Lenkê z drugiego pokoju na cukierka czy cze-
koladkê. Chcê ten czas spêdzaæ z Lenk¹, a nie
sam z jej zabawkami. 

M: Ja nie mogê zagwarantowaæ, ¿e Lenka nie
wyjdzie z pokoju. To¿ jej na si³ê nie bêdê wyga-
nia³a. 

M1: Czy widzi Pani jakieœ rozwi¹zanie tej
sytuacji? 

M: Ja mogê im powiedzieæ, aby nie wo³ali
jej. Ale dziecka nie bêdê na si³ê trzyma³a przy
ojcu jak nie bêdzie chcia³a z nim siedzieæ. 

T: Wystarczy, abyœ da³a mi mo¿liwoœæ zaba-
wy z dzieckiem. 
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M: Tak mówisz, jakbym Ci kiedykolwiek ta-
k¹ mo¿liwoœæ ograniczy³a. Sam zrezygnowa³eœ
z odwiedzin, i sam to przyzna³eœ. 

M1: Wróæmy do tego, co zosta³o ustalone.
Do poniedzia³kowych i œrodowych spotkañ.
Dobrze? 

T: Dobrze. 
M: No wróæmy, skoro ju¿ do tego doszliœmy. 
M1: Podsumujê zatem to, co zosta³o powie-

dziane. Proponujê, aby zapisaæ to na tablicy
w punktach. Dobrze? 

M: Tak. T: Dobrze. 
M1: Pan Piotr przychodzi do Lenki w ponie-

dzia³ki i œrody. Odwiedziny zaczynaj¹ siê od
17.00. Bawicie siê z Lenk¹ w jej pokoju do go-
dziny 19.00. W zabawach, je¿eli chce uczestni-
czy, te¿ mama Leny. Gdy dziadkowie w tym sa-
mym czasie zechc¹ np. pobawiæ siê z Len¹, to
Pani, Pani Halino zobowi¹zuje siê porozma-
wiaæ z nimi i wyjaœniæ, ¿eby zechcieli to prze-
³o¿yæ na po spotkaniu Leny z ojcem, dobrze? 

M: Tak. T: Ok. 
M1: O godzinie 19.00 Lenka ogl¹da bajkê n

a dobranoc. Pan Piotr mo¿e byæ przy niej
w tym czasie, tak? 

M: Tak. T: Tak. 
M1: Oko³o godziny 19.30 Lenka idzie z ma-

m¹ i z tat¹ do ³azienki, gdzie tato rozpoczyna
wieczorn¹ toaletê, wysadza na nocniczek. Ma-
ma przygotowuje k¹piel i mama k¹pie Lenkê.
Czy tak? 

M: Tak. T: Tak. 
M1: Po k¹pieli, krótk¹ chwilê Pan Piotr bawi

siê z Lenk¹, nie d³u¿ej ni¿ 10 minut, po czym
k³adzie Lenkê do ³ó¿eczka i czyta jej ksi¹¿eczkê,
a¿ zaœnie. Gdy Lenka zaœnie idzie Pan do domu,
nie póŸniej jednak ni¿ o godzinie 20.00. Czy tak? 

M: Tak. Ale chcia³abym, aby zapisaæ o tych
wyg³upach. Coœ w tym rodzaju, ¿e przed snem
nie ma zabaw pobudzaj¹cych. 

M1: Czy Pan siê zgadza? 
T: Tak. 
M1: To proszê to mi podyktowaæ, spiszê to

na tablicy. 

M: Tato Lenki nie bawi siê z Lenk¹ przed
snem w ten sposób, aby j¹ pobudziæ. Zabawy
pobudzaj¹ce odbywaj¹ siê do dobranocki. 

M1: Czy taki zapis Pañstwu odpowiada? 
M: Tak. T: Tak. 
M1: Czy do tego chcieliby Pañstwo jeszcze

coœ dodaæ? 
M: Nie. T: Tak jest dobrze. 
M1: Czy mog¹ Pañstwo zatem przejœæ do

kwestii sobót? 
M: Tak. T: Tak. 
M1: Maj¹ Pañstwo ju¿ ustalone, ¿e mama

Lenki proponuje soboty w godzinach od 10.00
do 14.00, natomiast tato Lenki proponuje co
drug¹ sobotê od 9.30 do 19.30. Co Pañstwo na
to? 

M: Ja uwa¿am, ¿e to za d³ugo. Lenka jest
jeszcze za ma³a. Zw³aszcza, ¿e Ty chcesz j¹ za-
bieraæ z domu, na co ja siê ju¿ w zupe³noœci nie
zgadzam. Dla mnie mo¿esz przychodziæ nie
tylko w co drug¹ sobotê ale i w ka¿d¹ sobotê.
Ale na krócej i na pewno nie poza domem.
Przynajmniej nie teraz, bo Lenka jest za ma³a

T: A co ja jej zrobiê? To kiedy bêdê móg³ j¹
zabieraæ? Jak skoñczy 18 lat? 

M1: Proszê Pañstwa. Proszê nie ulegaæ emo-
cjom. Czy istnieje szansa, ¿e dogadaj¹ siê Pañ-
stwo w tej sprawie? 

M: Ja nie widzê miejsca na ¿aden kompro-
mis. To jakaœ durnota z tym zabieraniem dziec-
ka poza dom! 

T: Nie przesadzaj. Przecie¿ nie zabiera jej
nikt obcy. Bêdzie ze mn¹ i u mnie w domu.
Przecie¿ tam te¿ bêd¹ jej dziadkowie. Nikt
dziecku krzywdy nie zrobi. 

M: Te¿ mi dziadkowie! Rzeczywiœcie! 
M1: Ja rozumiem, ¿e to trudna sytuacja. Ale

widzê te¿, ¿e ¿adne z Pañstwa nie widzi rozwi¹-
zania tej sytuacji. Wobec tego, chcia³abym sko-
rzystaæ z prawa do spotkania na osobnoœci. Mo-
¿e najpierw z Pani¹ Halin¹, a potem z Panem
Piotrem. Chyba ¿e Pañstwo ¿ycz¹ sobie inaczej? 

M: Niech idzie pierwszy. Mo¿e mu siê coœ
w g³owie rozjaœni. 
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M1: Pani Halino. Przypominam Pani i¿ jed-
n¹ z zasad jakie obowi¹zuj¹ na mediacji jest
szacunek dla drugiej osoby. 

M: Jak ja mogê mieæ do niego szacunek na
mediacji, skoro w ogóle go do niego nie mam. 

M1: Zapraszam zatem Pani¹ jako pierwsz¹
na spotkanie na osobnoœci. 

A. Spotkanie na osobnoœci – z matk¹ 
M1: Chcia³abym raz jeszcze Pani przypo-

mnieæ czym jest mediacja i jakie obowi¹zuj¹ na
mediacji zasady. Mediacja jest miejscem, gdzie
oboje Pañstwo mog¹ dojœæ do porozumienia
i w którym to Pañstwo zadecydowaæ maj¹
wspólnie o tym, co jest najlepsze dla Pañstwa
dziecka. Oczywiœcie mog¹ Pañstwo, zgodnie
z zasad¹ dobrowolnoœci, w ka¿dej chwili zrezy-
gnowaæ z mediacji i oddaæ sprawê z powrotem
do s¹du. Jednak¿e musicie Pañstwo pamiêtaæ,
¿e decyzja s¹du ma charakter dyrektywy, do
której nale¿y siê dostosowaæ bez wzglêdu na
swoje zdanie na ten temat. S¹d nie bêdzie kie-
rowa³ siê Pañstwa nieporozumieniami, ale do-
brem dziecka ujêtym ustawowo. Mówiê tu
o ustawowym zapisie wed³ug którego, dziecko
ma prawo do tego, aby utrzymywaæ kontakty
z obojgiem rodziców, bez wzglêdu na to, czy je-
go rodzice pozostaj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim
czy te¿ nie. Nie ma natomiast ustawowych za-
pisów mówi¹cych o tym, ¿e dziecko jest za ma-
³e czy za du¿e na to, by mog³o przebywaæ z ro-
dzicem podczas nieobecnoœci drugiego rodzica
i poza miejscem zamieszkania dziecka. Je¿eli
jednak woli Pani, aby to s¹d zadecydowa³ kie-
dy i w jakiej formie maj¹ odbywaæ siê spotka-
nia Lenki z jej tat¹, to mo¿e Pani skorzystaæ
z zasady dobrowolnoœci. 

M1: Co mo¿e siê staæ, gdy Lenka bêdzie ze
swoim tat¹? 

M: Wszystko mo¿e siê staæ. Mo¿e p³akaæ.
Mo¿e têskniæ do domu. Mo¿e chcieæ jeœæ.
A sk¹d jej ojciec bêdzie wiedzia³ co ona chce?
Przecie¿ on jej nie zna? 

M1: A ile czasu trzeba by³oby aby Pani m¹¿
pozna³ Lenkê na tyle, by móg³ j¹ zabieraæ do
siebie do domu? 

M: No nie wiem. Ale jak bêdzie teraz przy-
chodzi³ w te poniedzia³ki i œrody, to mo¿e j¹ tro-
chê pozna. Mo¿e jakby za jakieœ pó³ roku zacz¹³
j¹ dopiero zabieraæ. I to nie od razu na ca³y
dzieñ, ale na krócej. Przynajmniej na pocz¹tku.

M1: Czy to wszystko, czego by Pani potrze-
bowa³a by mieæ tê pewnoœæ, ¿e Pan Piotr pora-
dzi sobie z Lenk¹? 

M: No nie wiem. No chcia³abym te¿, aby gdy
Lenka by p³aka³a by nie udawa³ ¿e sobie radzi,
lecz aby wróci³ z ni¹ lub przynajmniej zadzwo-
ni³, ¿e coœ siê dzieje. 

M1: Czy mo¿emy teraz wróciæ, bêdzie mia³a
Pani mo¿liwoœæ o tym wszystkim powiedzieæ
Panu Piotrowi, dobrze? 

M: Spróbujê. Ale kosztuje mnie to tak wiele
nerwów. 

M1: Jeszcze raz przypominam Pani o obo-
wi¹zuj¹cych zasadach i regu³ach mediacji. Pro-
si³abym o ich przestrzeganie, dobrze? 

M: Tak. Rozumiem. Przepraszam. 

B. Spotkanie na osobnoœci – z ojcem 
M1: Zaprosi³am Pana na rozmowê na osob-

noœci, by móg³ siê Pan zastanowiæ nad kwesti¹
kompromisu. Czy widzi Pan tak¹ mo¿liwoœæ? 

T: No myœlê, ¿e móg³bym siê dogadaæ. Wi-
dzê, ¿e matka Lenki strasznie prze¿ywa to, ¿e
ma³a mia³aby wychodziæ z domu. 

M1: Co mo¿e zatem Pan zaproponowaæ Pa-
ni Halinie? 

T: Mo¿e to, ¿e na pocz¹tek bêdê zabiera³
Lenkê tylko na spacery. O ile pogoda pozwoli.
No i mo¿e nie tak od razu. Mo¿e jak bêdê przy-
chodzi³ na tygodniu i zobaczy, ¿e dogadujê siê
z Lenk¹ i lepiej j¹ znam, to bêdzie jej ³atwiej.
Mo¿e dopiero za jakiœ czas bym zabiera³ ma³¹
do mnie do domu. Mo¿e nawet na pocz¹tku na
krócej. Ale czy uda mi siê z t¹ kobiet¹ dogadaæ?
Tego nie wiem. 
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M1: rozumiem, ¿e jest Pan gotowy do pod-
jêcia wspó³pracy i chce Pan wspólnie z Pani¹
Halin¹ wypracowaæ interesuj¹ce Pañstwa kwe-
stie? 

T: Spróbujê. Szkoda by³oby zmarnowaæ tego,
co ju¿ zosta³o ustalone. Bo bardzo podoba mi
siê ten plan spotkañ na tygodniu z Lenk¹. 

M1: Czyli wracamy. Tak? 
T: No, tak. 

C. Spotkanie wspólne. Negocjacje stron 
i wybór optymalnej opcji rozwi¹zania sporu.
Sformu³owanie i zawarcie porozumienia

M1: Czy mo¿emy kontynuowaæ mediacjê? 
M: Tak. Przepraszam, ¿e siê unios³am. Bar-

dzo wiele mnie to kosztuje nerwów. 
T: Dobrze by³oby gdybyœmy siê jakoœ doga-

dali. Ja naprawdê nie zrobiê krzywdy Lence.
Kocham j¹ nad ¿ycie. 

M: No dobrze, ju¿ dobrze. Kontynuujmy to. 
M1: Maj¹ zatem Pañstwo ustalone ponie-

dzia³ki i œrody. Zapisane s¹ godziny od 17.00
do 20.00. Ustalone zosta³o równie¿, jak ma
przebiegaæ takie spotkanie. Doszli Pañstwo do
kontaktów sobotnich. Maj¹ Pañstwo ustalone
równie¿, ¿e mama Lenki proponuje soboty
w godzinach od 10.00 do 14.00, natomiast ta-
to Lenki proponuje co drug¹ sobotê od 9.30 do
19.30. Co Pañstwo na to? 

M: Dobrze. Mo¿esz zabieraæ Lenkê. Ale nie
na tak d³ugo. Mo¿e na pocz¹tek na spacery? Na
godzinê czy dwie. Za jakiœ czas móg³byœ zabie-
raæ Lenkê na d³u¿ej. 

M1: Za jaki czas? 
M: Mo¿e za dwa czy trzy miesi¹ce. Na czte-

ry czy piêæ godzin do siebie do domu. 
M1: Co Pan na to? 
T: Ale jak¹ ja mam pewnoœæ, ¿e potem siê

nie rozmyœlisz i ¿e znowu nie zaczniesz mi
ograniczaæ kontakty z Lenk¹. 

M: No przecie¿ podpiszemy te ustalenia. 
M1: Proszê Pañstwa, ugoda zawarta miêdzy

Pañstwem wraz z protoko³em z mediacji, jako

¿e mediacja zosta³a skierowana przez s¹d, trafi
do s¹du. Sêdzia zapozna siê z Pañstwa ugod¹
i je¿eli uzna, ¿e zapisane w niej zasady nie s¹
z krzywd¹ dla dziecka, to mo¿e zatwierdziæ
ugodê i otrzyma ona wa¿noœæ postanowienia
s¹du. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e t¹ decyzjê po-
dejmie s¹d i od Pañstwa pracy na mediacji, do-
szczegó³owienia planu wychowawczego tak
naprawdê zale¿y, czy s¹d do treœci w nim za-
wartych siê przychyli. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ,
¿e ugoda bêdzie obligowaæ Pañstwa do wywi¹-
zywania siê z zapisanych w ugodzie zobowi¹-
zañ. 

T: Rozumiem. 
M1: Czy mo¿emy wróciæ do sobót? 
T: Tak. 
M: Tak. 
M1: Co zatem mam zapisaæ? 
M: To ja proponujê co drug¹ sobotê w godzi-

nach od 10.00 do 18.00. Przez pierwsze 3 mie-
si¹ce bêdziesz móg³ zabieraæ Lenkê od 12.00
do 14.00 na spacery. Po 3 miesi¹cach od 12.00
do 16.00 do siebie do domu. Gdy Lenka skoñ-
czy 4 lata, to wtedy bêdziesz móg³ zabieraæ
Lenkê na ca³y dzieñ. A gdy skoñczy lat 5, to
mo¿e bêdzie mog³a u Ciebie nawet nocowaæ.
Czy tak bêdzie Ci pasowa³o. 

T: Dobrze. To uczciwa propozycja. 
M1: Czy mogê zapisaæ te ustalenia? 
T: Tak. 
M: Tak. 
M1: Pan Piotr przychodzi do Lenki w co dru-

g¹ sobotê o godzinie 10.00. Czy tak? 
T: Tak. 
M: Tak. 
M1: Przez pierwsze 3 miesi¹ce, pocz¹wszy

od dnia... Pan Piotr zabiera Lenkê w godzinach
od 12.00 do 14.00 na spacer do parku, w przy-
padku niesprzyjaj¹cych warunków pogodo-
wych do Sali zabaw, po spacerze wracaj¹ do do-
mu i Pan Piotr spêdza czas z Lenk¹ do godziny
18.00. Czy tak? 

T: Tak. 
M: Tak. 
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M1: Po 3 miesi¹cach bêdzie móg³ Pan wzi¹æ
Lenkê do siebie do domu od godziny 12.00 do
16.00. Czy tak? 

T: Tak. 
M: Tak. 
M1: Gdy Lenka skoñczy 4 lata, Pan Piotr bê-

dzie zabiera³ Lenkê do siebie do domu, w go-
dzinach od 10.00 do 18.00. Czy tak? 

T: Tak. 
M: Tak. 
M1: Gdy Lenka skoñczy 5 lat, jej tato bêdzie

zabiera³ ma³¹ do siebie do domu na weekend.
Czy tak? 

T: Tak. 
M: Tak. 
M1: Poproszê teraz pañstwa, abyœcie uœciœli-

li, ¿e weekend to jakie dni? Od pi¹tku do nie-
dzieli, czy mo¿e od soboty do niedzieli. 

M: Mo¿e w sobotê od 10.00 do godziny
18.00 w niedzielê. Czy tak mo¿e byæ? 

T: Tak. Tak mo¿emy to zapisaæ. 
M1: Gdy Lenka skoñczy 5 lat, Pan Piotr bê-

dzie zabiera³ Lenkê do siebie do domu na
weekend. Weekendowe spotkania rozpoczynaæ
bêd¹ siê w sobotê o godzinie 10.00 i koñczyæ
siê w niedzielê o godzinie 18.00. Czy tak? 

T: Tak. 
M: Tak. Ale to Ty bêdziesz przyje¿d¿a³ i za-

biera³ Lenkê, a nie bêdzie tak, ¿e bêdê musia³a
Ci woziæ Lenkê? 

T: No oczywiœcie, ¿e sam bêdê Lenkê zabie-
ra³ i odwozi³. Niech mo¿e to Pani zapisze. 

M: No w³aœnie. 
M1: Dobrze. Pan Panie Piotrze bêdzie odbie-

ra³ i odwozi³ Lenkê po spotkaniach weekendo-
wych. Czy tak? 

T: Tak. 
M: Tak. 
M1: Czy coœ jeszcze uwa¿acie Pañstwo, ¿e

powinno zostaæ ustalone? 
T: Tak. W tych sobotnich odwiedzinach, gdy

bêdê z Lenk¹ w domu, to chcia³bym aby to od-
bywa³o siê podobnie, jak na tych spotkaniach
na tygodniu. 

M1::)? 
T: Chcia³bym móc Lenkê karmiæ w porze

obiadowej i aby byli teœciowie nie odci¹gali
Lenki ode mnie. 

M: No ju¿ bez przesady. Ale niech Pani zapi-
sze. Podczas sobotnich odwiedzin, tato uczest-
niczy³ bêdzie we wszystkich czynnoœciach
zwi¹zanych z opiek¹ nad Lenk¹. Babcia i dzia-
dek w czasie odwiedzin nie bêd¹ odrywali Len-
ki od zabawy z tat¹. 

M1: Zapisujê: Podczas sobotnich odwiedzin,
Pan Piotr uczestniczy³ bêdzie we wszystkich
czynnoœciach zwi¹zanych z opiek¹ nad Lenk¹.
Babcia i dziadek w czasie odwiedzin nie bêd¹
odrywali Lenki od zabawy z jej tat¹. Czy tak? 

T: Tak. 
M: Tak. 
M1: Czy coœ chcieliby Pañstwo ustaliæ jesz-

cze poza tym, czego dotyczy wniosek z³o¿ony
przez Pana Piotra do s¹du? 

T: (...) 
M: (...) 
M1: Dostali Pañstwo ode mnie, po spotka-

niach które odby³y siê wczeœniej, arkusze pla-
nu wychowawczego. Prosi³am, aby Pañstwo
zapoznali siê z tym planem i go uzupe³nili. Mo-
¿e coœ, co znalaz³o siê w tym planie, mog³oby
znaleŸæ siê w Pañstwa ugodzie? 

T: (...) 
M: (...) 
M1: Proszê siê chwilê zastanowiæ. 
T: (...) 
M: (...) 
M1: Czy sposób omówienia kolejnych punk-

tów planu rodzicielskiego u³atwi Pañstwu za-
danie? 

T: Ja nie wiem czy musimy omawiaæ wszyst-
kie punkty. Mo¿e ja powiem, co ja sobie zapi-
sa³em. I raczej chcia³bym opuœciæ ten punkt
w którym mia³bym oceniaæ by³¹ ¿onê. 

M: Tak, akurat tutaj siê zgadzam. 
M1: Czy pierwszy punkt wed³ug Pañstwa

nale¿y omówiæ? Punkt pierwszy dotyczy po-
trzeb waszego dziecka. Zastanowiæ mieliœcie
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siê Pañstwo, jakie potrzeby ma Wasze dziecko
na obecnym etapie rozwoju. 

M: W przypadku tak ma³ego dziecka jak Le-
na nale¿y skupiæ siê na zaspokojeniu podsta-
wowych potrzeb fizjologicznych. Córka nie po-
trafi sama jeœæ, ubieraæ siê i myæ. Niechêtnie
siê uczy tych podstawowych czynnoœci. 

M1: Co Pan na to? 
T: Potrzeby dziecka na obecnym etapie jego

rozwoju, to g³ównie: potrzeby materialne, wi-
zyty u lekarza, ubranka, zabawki. 

M1: Czyli, podsumowuj¹c, potrzeby pañ-
stwa córki na tym etapie to: potrzeby fizjolo-
giczne – pomoc i nauka przy podstawowych
czynnoœciach, takich jak jedzenie, ubieranie
siê, mycie, potrzeba zwi¹zana z kontrol¹ zdro-
wia dziecka u lekarzy oraz potrzeby materialne
zwi¹zane z zakupem ubranek dla Lenki, zaba-
wek? Czy coœ jeszcze? 

M: No potrzeby materialne to nie tylko za-
bawki. To te¿ kupowanie tego jedzenia i op³a-
canie wizyt u lekarzy. Leki. 

T: Tak. Ja p³acê na Lenkê alimenty 800 z³, ale
wiem, ¿e wydatki zwi¹zane z dzieckiem s¹
o wiele wiêksze. Ale teraz nie mam takich do-
chodów aby móg³ zadeklarowaæ wiêksz¹ kwo-
tê. Ale na przyk³ad, gdy Lenka bêdzie chora, to
mogê p³aciæ za wizyty u lekarzy i kupowaæ le-
karstwa. Czy w ten sposób móg³by zaoferowaæ
pomoc? 

M: No dobrze. Bêdê dzwoni³a, gdy Lenka
bêdzie chora i gdy bêdzie konieczna prywatna
wizyta u lekarza. To wtedy z nami pójdziesz.
No i te leki to te¿ dro¿yzna, wiêc to mi³o ¿e
o tym pomyœla³eœ. Lenka nie jest wprawdzie
chorowita, ale czasami choruje jak to dziecko. 

M1: Co zatem mo¿emy zapisaæ? 
T: Alimenty zas¹dzone przez s¹d w wysoko-

œci 800 z³ bêd¹ p³acone jak poprzednio. Zobo-
wi¹zujê siê pokrywaæ koszty leczenia Lenki
i kupowaæ lekarstwa. 

M1: Zatem zapisujê. Alimenty zas¹dzone
przez s¹d w wysokoœci 800 z³ bêdzie Pan p³aci³
jak dotychczas. Zobowi¹zuje siê Pan dodatko-

wo pokrywaæ koszty leczenia Lenki i kupowaæ
potrzebne dla Lenki lekarstwa. Czy tak? 

T: Tak. 
M: Dobrze. Mi to pasuje. 
M1: Co dalej? 
T: (...) 
M: (...) 
T: Moim zdaniem Lenka powinna mieszkaæ

u matki. Co do tego ja nie mam w¹tpliwoœci. 
M: Ja te¿ tak uwa¿am. 
M1: Czyli mogê zapisaæ, ¿e zgodnie Pañ-

stwo uwa¿aj¹, ¿e Lenka powinna mieszkaæ
z mam¹, a tata bêdzie odwiedza³ Lenkê w ter-
minach ustalonych wczeœniej. Czy tak mo¿e
zostaæ? 

T: Tak. 
M: Tak. 
M1: Co dalej? 
T: W wakacje chcia³bym, aby Lenka miesi¹c

spêdza³a ze mn¹, tak samo w ferie – chcia³bym.
aby tydzieñ by³a u mnie. Oczywiœcie, gdy bê-
dzie starsza. Mo¿e jak ju¿ przyzwyczai siê, ¿e
u mnie nocuje. 

M: Tak to siê mogê zgodziæ. Gdy skoñczy
6 lat. 

T: Dobrze. Jak skoñczy 6 lat. Mo¿e to i dobry
pomys³, bo bêdzie ju¿ du¿a i przyzwyczai siê
do nowego sposobu ¿ycia. 

M: Cieszê siê, ¿e zgadzasz siê ze mn¹. 
M1: Czyli co mam zapisaæ? 
M: Lenka, gdy skoñczy 6 lat bêdzie spêdza³a

z tat¹ pierwszy miesi¹c wakacji oraz pierwszy
tydzieñ ferii. 

M1: Zapisujê. Lenka, gdy skoñczy 6 lat bê-
dzie spêdza³a ze swoim tat¹ pierwszy miesi¹c
wakacji oraz pierwszy tydzieñ ferii. Czy tak? 

T: Tak. 
M: Tak. 
T: (...) 
M: (...) 
T: Wszelkie œwiêta, takie jak Wielkanoc, Wi-

giliê i Bo¿e Narodzenie, Sylwester i Nowy Rok
oraz 1 Listopada Lena niech spêdza z mam¹.
Gdy Lena zechce spêdzaæ któryœ z tych dni spê-
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dzaæ ze mn¹, to ustalê to z mam¹ Lenki i gdy
zgodzi siê, to wtedy zabiorê Lenkê do siebie. 

M: Dobrze. Zgadzam siê na to. 
M1: Zapisujê. Wszelkie œwiêta, takie jak

Wielkanoc, Wigiliê i Bo¿e Narodzenie, Sylwe-
ster i Nowy Rok oraz 1 Listopada Lena spêdza
z mam¹. Gdy Lenka zechce spêdzaæ któryœ
z dni œwi¹tecznych ze swoim tat¹, to ustalcie
to Pañstwo ze sob¹. Za zgod¹ mamy, tato za-
bierze Lenkê do siebie. Czy tak? 

T: Tak. 
M: Tak. 
T: (...) 
M: (...) 
T: Chcia³bym te¿ móc spêdzaæ z Lenk¹ dzieñ

jej urodzin i Dzieñ Dziecka. 
M: Znaczy chcia³byœ byæ na imprezie urodzi-

nowej Lenki? 
T: Tak. Myœlê, ¿e mo¿e to byæ dla Lenki wa¿-

ne. A w Dzieñ Dziecka chcia³bym móc j¹ za-
braæ przynajmniej na po³owê dnia. Chocia¿by
na spacer. Ustalimy godziny telefonicznie. 

M: Dobrze. Niech Pani to zapisze. 
M1: Zapisujê. Tato uczestniczyæ bêdzie

w uroczystoœciach urodzinowych Lenki. Czy
tak? 

T: Tak. 
M: Tak. 
M1: Zapisujê. Pan Piotr w Dniu Dziecka bê-

dzie spêdza³ z Lenk¹ po³owê dnia w godzinach
ustalonych wczeœniej telefonicznie z Pani¹ Ha-
lin¹. Czy tak? 

T: Tak. 
M: Tak. 
T: (...) 
M: (...) 
M1: A co z kontaktami z pozosta³ymi osoba-

mi z grona rodzinnego? 
M: Lena nie bêdzie siê widywaæ z pozosta³y-

mi cz³onkami rodziny mê¿a, poniewa¿ oni siê
ni¹ kompletnie nie interesuj¹. Ona jest nie-
œmia³a i boi siê obcych. 

T: Ja natomiast nie mam nic przeciwko te-
mu, aby dziecko kontaktowa³o siê z ca³¹ rodzi-

n¹. Zarówno z mojej strony, jak i ze strony ma-
my Lenki. 

M: Zreszt¹ jakie to ma znaczenie. Przecie¿
jak bêdziesz zabiera³ Lenkê do siebie, to i tak
bêdzie widywa³a Twoich rodziców. 

T: Te¿ prawda. 
M1: Czy zapisaæ to? 
T: Nie. Nie trzeba. 
M: (...) 
T: (...) 
M: (...) 
T: Je¿eli tak siê stanie, ¿e bêdê musia³ od³o-

¿yæ spotkanie, to dwa dni wczeœniej zadzwoniê
do ¿ony i o tym j¹ poinformuje. Zastrzegam so-
bie, ¿e z bardzo wa¿nych powodów lub nieprze-
widzianych okolicznoœæ mam prawo odwo³aæ
spotkanie na 24 godziny wczeœniej lub w jego
dniu. Te powody to choroba, wypadek czynniki
ode mnie niezale¿ne. Je¿eli spotkanie bêdzie
odwo³ane, nazwijmy to, z mojej winy, nie bêdê
roœci³ sobie prawa do jego odbierania.. 

M1: Co Pani na to? 
M: Dobrze. Zgadzam siê. 
M1: Czy zapisaæ to? 
T: Tak. Proszê to zapisaæ. 
M1: Zapisujê. W sytuacji, gdy tato Leny bê-

dzie musia³ od³o¿yæ spotkanie z córk¹, to 2 dni
wczeœniej poinformuje o tym mamê Lenki.
W nag³ych przypadkach, takich jak choroba,
wypadek czy czynniki niezale¿ne, pan Piotr po-
informujê Pani¹ Halinê o swojej nieobecnoœci
na spotkaniu 24 godziny wczeœniej lub w dniu
ustalonych odwiedzin. Czy tak? 

T: Tak. Dziêkujê
M: Dobrze. Zgadzam siê. 
M1: Czy coœ jeszcze? 
T: (...) 
M: (...) 
M1: Czy któryœ z punktów wydaje siê na

dzieñ dzisiejszy dla Pañstwa istotny? 
M: Myœlê, ¿e co najwa¿niejsze zosta³o usta-

lone. Wszystko inne bêdziemy ustalali na bie-
¿¹co. Nie trzeba tego ju¿ zapisywaæ. 

T: Tak. zgadzam siê z tym. 
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M1: Czy mo¿emy podsumowaæ, to co wy-
pracowali Pañstwo na dzisiejszym spotkaniu? 

M: Tak. 
T: Tak. 
M1: Zatem odczytam teraz to, co zosta³o

ustalone. Po tym sporz¹dzimy ugodê. Proszê
zastanowiæ siê, czy wszystko co zosta³o zapisa-
ne brzmi poprawnie i czy nie trzeba czegoœ do-
daæ lub zmieniæ. 

M: Dobrze. 
T: Dobrze. 
M1: Zatem podsumujmy. Pan Piotr przy-

chodzi do Lenki w poniedzia³ki i œrody. Od-
wiedziny taty zaczynaj¹ siê od 17.00. Tato
z Lenk¹ bawi¹ siê w pokoju Lenki do godziny
19.00. W zabawach, je¿eli chce uczestniczy,
te¿ mama. Gdy dziadkowie bêd¹ wo³ali Len-
kê, to mama porozmawia z nimi o tym, ¿e
u Lenki jest tato i ¿e Lenka spêdza czas z ta-
t¹. O godzinie 19.00 Lenka idzie na dobra-
nockê. Z Lenk¹ idzie tato i towarzyszy jej
przy ogl¹daniu bajeczki lub pomaga jej w je-
dzeniu kolacji. Oko³o godziny 19.30 Lenka
idzie z mam¹ i z tat¹ do ³azienki, gdzie tato j¹
rozbiera z ubranek i wysadza na nocniczek.
Mama przygotowuje k¹piel. Mama k¹pie Len-
kê. Po k¹pieli krótk¹ chwilê tata bawi siê
z Lenk¹ w wannie, nie d³u¿ej ni¿ 10 minut,
po czym wyjmuje Lenkê z wanny, wyciera j¹,
ubiera w pi¿amkê i zabiera do pokoju. W po-
koju tato k³adzie Lenkê do ³ó¿eczka i czyta jej
ksi¹¿eczkê, a¿ zaœnie. Gdy Lenka zaœnie tato
idzie do domu, nie póŸniej jednak ni¿ o go-
dzinie 20.00. Tato Lenki nie bawi siê z Lenk¹
przed snem w ten sposób, aby j¹ pobudziæ.
Zabawy pobudzaj¹ce odbywaj¹ siê do dobra-
nocki. Ponadto, tato przychodzi do Lenki
w co drug¹ sobotê o godzinie 10.00. Przez
pierwsze 3 miesi¹ce tata zabiera Lenkê w go-
dzinach od 12.00 do 14.00 na spacer. Po spa-
cerze wracaj¹ do domu i tato spêdza czas
z Lenk¹ do godziny 18.00. Po 3 miesi¹cach
tato bêdzie zabiera³ Lenkê do siebie do domu
od godziny 12.00 do 16.00. Gdy Lenka skoñ-

czy 4 lata, tato bêdzie zabiera³ Lenkê do sie-
bie do domu, w godzinach od 10.00 do 18.00.
Gdy Lenka skoñczy 5 lat, tato bêdzie zabiera³
Lenkê do siebie do domu na weekend. Week-
endowe spotkania rozpoczynaæ bêd¹ siê w so-
botê o godzinie 10.00 i koñczyæ siê w nie-
dzielê o godzinie 18.00. Tata Lenki bêdzie
przyje¿d¿a³ odbiera³ i odwozi³ Lenkê po spo-
tkaniach weekendowych. Podczas sobotnich
odwiedzin, tato uczestniczy³ bêdzie we
wszystkich czynnoœciach zwi¹zanych z opie-
k¹ nad Lenk¹. Babcia i dziadek w czasie od-
wiedzin nie bêd¹ odrywali Lenki od zabawy
z tat¹. Ponadto. Alimenty zas¹dzone przez
s¹d w wysokoœci 800 z³ tato Lenki bêdzie p³a-
ci³ jak dotychczas. Tato Lenki zobowi¹zuje
siê dodatkowo pokrywaæ koszty leczenia Len-
ki i kupowaæ potrzebne dla Lenki lekarstwa.
Rodzice Lenki zgodnie uwa¿aj¹, ¿e Lenka po-
winna mieszkaæ z mam¹. Tato bêdzie odwie-
dza³ Lenkê w ten sposób, jak to zosta³o usta-
lone wczeœniej. Gdy Lenka skoñczy 6 lat bê-
dzie spêdza³a z tat¹ pierwszy miesi¹c wakacji
oraz pierwszy tydzieñ ferii. Wszelkie œwiêta,
takie jak Wielkanoc, Wigiliê i Bo¿e Narodze-
nie, Sylwester i Nowy Rok oraz 1 Listopada
Lena spêdza z mam¹. Gdy Lenka zechce spê-
dzaæ któryœ z dni œwi¹tecznych z tat¹, to tata
Lenki ustali to z mam¹ Lenki. Za zgod¹ ma-
my, tato zabierze Lenkê do siebie. Tato
uczestniczyæ bêdzie w uroczystoœciach uro-
dzinowych Lenki. Tato w Dzieñ Dziecka bê-
dzie spêdza³ z Lenk¹ po³owê dnia w godzi-
nach ustalonych wczeœniej telefonicznie.
W sytuacji, gdy tato bêdzie musia³ od³o¿yæ
spotkanie z Lenk¹, to 2 dni wczeœniej poin-
formuje o tym mamê Lenki. W nag³ych przy-
padkach, takich jak choroba, wypadek czy
czynniki niezale¿ne, tato poinformujê mamê
Lenki o swojej nieobecnoœci na spotkaniu 24
godziny wczeœniej lub w dniu ustalonych od-
wiedzin. Czy to wszystko? 

M: Tak. 
T: Tak. 
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M1: Czy chcieliby Pañstwo coœ zmieniæ lub
dodaæ w tym zapisie? 

M: (...) 
T: (...) 
M: Myœlê, ¿e jest wystarczaj¹cy. 
T: Tak. Zgadzam siê. 

M1: Gratulujê zatem tego, ¿e tak wiele
spraw uda³o siê Pañstwu uzgodniæ. Rozu-
miem, ¿e mo¿emy teraz spisaæ ugodê? 

M: Tak. 
T: Tak. 
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Celem niniejszej pracy jest przedstawienie
hipotetycznej sytuacji mediacyjnej, etapów
mediacji, technik mediacyjnych jakie mog¹ byæ
wykorzystane w pracy mediatora oraz doku-
mentacji wymaganej przy prowadzeniu media-
cji. 

W pracy wykorzysta³am materia³y szkole-
niowe udostêpnione mi w ramach studiów
przez Polskie Centrum Mediacji oraz w ramach
szkolenia z mediacji dla notariuszy prowadzo-
nego w Stowarzyszeniu Notariuszy RP. 

I. CAZUS
Mediacja zg³oszona przez S¹d Rejonowy

w £odzi Wydzia³ Cywilny. 
Uczestnikami w sprawie s¹:
1. Spó³dzielnia Mieszkaniowa w £odzi

w imieniu której dzia³a Prezes Zarz¹du Anna
Kruk upowa¿niona jednoosobowo do repre-
zentowania Spó³dzielni – stosownie do okaza-
nego odpisu z KRS Spó³dzielni stan na dzieñ
30 stycznia 2012 roku. 

Spó³dzielniê przed s¹dem reprezentuje rad-
ca prawny Ewa Moc. 

2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci
ulica Jasna Nr 3 w imieniu której dzia³a Zarz¹d
w osobie Jana Anio³a- stosownie do okazanego
odpisu z ksiêgi wieczystej LD1M / 000023586
/1 stan na dzieñ 30 stycznia 2012 roku. 

Wspólnotê przed s¹dem reprezentuje adwo-
kat Piotr Ziêtek. 

Stronami w mediacji s¹:
1. Spó³dzielnia Mieszkaniowa w £odzi, 
2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci
Przedmiotem sprawy jest ustanowienie

drogi koniecznej stanowi¹cej dojazd przez nie-
ruchomoœæ bêd¹c¹ w u¿ytkowaniu wieczystym
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomoœci do
nieruchomoœci zabudowanej domem mieszkal-
nym z 20 lokalami stanowi¹cej w³asnoœæ Spó³-
dzielni Mieszkaniowej. 

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej
z³o¿y³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa. 

Stanowisko Spó³dzielni Mieszkaniowej –
informacje wstêpne. 

Spó³dzielnia Mieszkaniowa jest w³aœcicie-
lem zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej
w £odzi przy ulicy Jasnej Nr 5 o obszarze 12
arów oznaczonej jako dzia³ka 10/1 objêtej ksiê-
g¹ wieczyst¹ LD! M/000056872/2. Na nieru-
chomoœci tej zosta³ wybudowany w 1982 roku
przez Spó³dzielniê budynek wielomieszkanio-
wy sk³adaj¹cy siê z 18 lokali mieszkalnych
i 2 lokali u¿ytkowych. Nieruchomoœæ Spó³-
dzielni graniczy bezpoœrednio z nieruchomo-
œci¹ Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomoœci
przy ulicy Jasnej Nr 3, przy czym budynek
mieszkalny przylega bezpoœrednio do kamieni-
cy stanowi¹cej w³asnoœæ Wspólnoty. 

Do paŸdziernika 2011 roku dojazd do nieru-
chomoœci Spó³dzielni odbywa³ siê poprzez dro-
gê dojazdow¹ biegn¹c¹ przez teren bêd¹cy
w u¿ytkowaniu wieczystym Wspó³noty Miesz-
kaniowej. 
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Spó³dzielnia podpisa³a w 2001 roku z Zarz¹-
dem Wspólnoty Mieszkaniowej umowê dzier-
¿awy na czas okreœlony do momentu ustano-
wienia na drodze administracyjnej s³u¿ebno-
œci. Zgodnie z umow¹ Spó³dzielnia p³aci³a
Wspólnocie kwotê 200,00 PLN /miesiêc czyn-
szu dzier¿awnego. W paŸdzierniku 2011 roku
Wspólnota Mieszkaniowa wypowiedzia³a umo-
wê. W miêdzyczasie w miesi¹cu wrzeœniu
2011 roku Zarz¹d Dróg i Transportu w £odzi
uzna³ wjazd z drogi publicznej na teren posesji
Wspólnoty Mieszkaniowej za nielegalny. 

Spó³dzielnia Mieszkaniowa chce zalegalizo-
waæ dotychczasowy wjazd na teren Wspólnoty
Mieszkaniowej Nieruchomoœci w Zarz¹dzie
Dróg oraz zapewniæ swoim cz³onkom dojazd
do ich posesji. W tym celu poczyni³a ju¿ sto-
sowne kroki w Urzêdzie Miasta £odzi oraz za-
proponowa³a Wspólnocie Mieszkaniowej Nie-
ruchomoœci ustanowienie s³u¿ebnoœci grunto-
wej przejazdu i przechodu za wynagrodzeniem
jednorazowym 1000,00 PLN. Wspólnota
Mieszkaniowa odmówi³a. W nades³anym do
Spó³dzielni piœmie Wspólnota Mieszkaniowa
Nieruchomoœci stwierdzi³a, ¿e nie podejmie
¿adnych decyzji do czasu zalegalizowania wjaz-
du na teren jej posesji przez Zarz¹d Dróg
i Transportu w £odzi. Spó³dzielnia musi za-
pewniæ dojazd dla swoich mieszkañców, st¹d
wniosek do s¹du o ustanowienie drogi ko-
niecznej. 

Stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomoœci – informacje wstêpne

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci
ulica Jasna Nr 3, któr¹ tworz¹ w³aœciciele 10
stanowi¹cych odrêbn¹ nieruchomoœæ samo-
dzielnych lokali mieszkalnych, jest u¿ytkowni-
kiem wieczystym dzia³ki gruntu o obszarze 0,6
arów. Dzia³ka ta jest naro¿na i oddziela nieru-
chomoœæ bêd¹ w³asnoœci¹ Spó³dzielni Mieszka-
niowej od ulicy. W rogu nieruchomoœci, na 2/3
jej czêœci znajduje siê kamienica wybudowana
w 1938 roku, 1/3 czêœæ nieruchomoœci stanowi
nie zabudowany plac. Przez œrodek tego placu

przebiega wy³o¿ona trelink¹ droga dojazdowa.
Jest to zasz³oœæ z lat 80 kiedy w³aœcicielem ca-
³ej nieruchomoœci by³ Skarb Pañstwa. Droga ta,
jak siê obecnie okaza³o, by³a tylko na czas bu-
dowy budynku Spó³dzielni i nie jest uwzglêd-
niona na ¿adnym z planów miejskich. W 1995
roku nieruchomoœæ zosta³a wyjêta spod zarz¹-
du Miasta £odzi i powsta³a wspólnota miesz-
kaniowa. Obecnie 100% udzia³ów posiadaj¹
prywatni w³aœciciele. Dotychczasowy Zarz¹d
Wspólnoty, bez konsultacji z prawnikiem, pod-
pisa³ bardzo niekorzystn¹ dla Wspólnoty umo-
wê dzier¿awy terenu. 

Zamkniêcie wjazdu na teren posesji przez
Zarz¹d Dróg i Transportu oraz up³yw 10 lat od
daty zawarcia umowy dzier¿awy pozwoli³y na
jej wypowiedzenie. Przejazd przez teren
Wspólnoty Mieszkaniowej jest dla niej bardzo
niekorzystny. Usytuowanie drogi dojazdowej
do posesji Spó³dzielni Mieszkaniowej przez
œrodek wolnego placu uniemo¿liwia racjonalne
zagospodarowania terenu. Pozbawia w³aœcicie-
li mo¿liwoœci parkowania samochodów. Ogra-
nicza mo¿liwoœæ zamkniêcia terenu. Kwota
czynszu dzier¿awnego nie rekompensuje na-
k³adów w³aœcicieli na nieruchomoœæ. Zgodnie
z wycen¹ dokonan¹ przez rzeczoznawcê maj¹t-
kowego dla potrzeb ustalenia wartoœci nieru-
chomoœci do okreœlenia op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego w roku 2009 metr
kwadratowy dzia³ki gruntu nieruchomoœci
wspólnoty wynosi 790,00 PLN/m2. Wspólnota
widzi nastêpuj¹ce mo¿liwoœci rozwi¹zania sy-
tuacji: 

1. wydzielenie niezabudowanej czêœci dzia³-
ki gruntu i jej sprzeda¿ Spó³dzielni po cenie
ustalonej w powo³anym operacie szacunko-
wym- pozwala na to ustawa o w³asnoœci lokali,
konieczne bêdzie zrobienie mapy podzia³u
i uzyskanie decyzji zatwierdzaj¹cej podzia³
z UM£ (uzyskanie tych dokumentów na koszt
Spó³dzielni), 

2. zapewnienie dojazdu do posesji Spó³-
dzielni od innej nieruchomoœci stanowi¹cej
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w³asnoœæ Miasta – z uwagi na nowym plan za-
gospodarowania Centrum jest taka mo¿liwoœæ,
Wspólnota na w³asny koszt legalizuje wjazd na
swoj¹ posesje lub korzysta z dojazdu przez
drug¹ drogê, która jak siê okaza³o jest jedyn¹
prawn¹ drog¹ dojazdow¹, niestety sprzedan¹
przez Miasto w 2001 roku w 2/3 czêœciach pry-
watnemu w³aœcicielowi bêd¹cemu jednocze-
œnie, w dacie nabycia, by³ym Zarz¹dem Wspól-
noty Mieszkaniowej, 

3. wybudowanie i zalegalizowanie wjazdu
na teren nieruchomoœci Wspólnoty Mieszka-
niowej na koszt Spó³dzielni Mieszkaniowej
i pozostawienie dotychczasowej drogi dojazdo-
wej do posesji Spó³dzielni, w zamian za uzy-
skanie przez Wspólnotê Mieszkaniowa braku-
j¹cych 5 miejsc parkingowych na pobliskim te-
renie nale¿¹cym do Spó³dzielni (tak aby ka¿dy
w³aœciciel lokalu bêd¹cy we Wspólnocie mia³
swoje miejsce parkingowe). Zabezpieczenie
praw obu stron nast¹pi poprzez ustanowienie
stosownych nieodp³atnych s³u¿ebnoœci z odpo-
wiednimi wpisami do ksi¹g wieczystych, 

4. ustanowienie s³u¿ebnoœci gruntowej z za-
p³at¹ jednorazow¹ ustalon¹ wed³ug zasad art.
13 ustawy o podatku od spadków i darowizn
(200 m2 x 790,00PLN x 4%) x10, co daje kwo-
tê 6320,00 PLN oraz wybudowanie i legalizacja
wjazdu na teren posesji przez Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹, a tak¿e odszkodowanie za bez-
umowne korzystanie z drogi dojazdowej
w kwocie 10.000,00 PLN. 

Takie propozycje zosta³y przedstawione
Spó³dzielni w trakcie wczeœniejszych dwóch
spotkañ. Spó³dzielnia uzna³a, ¿e nie s¹ dla niej
do zaakceptowania, a dojazd i tak musi mieæ
zapewniony. Jest to najwiêksza £ódzka Spó³-
dzielnia Mieszkaniowa. 

Optymalnym wariantem dla Wspólnoty jest
pozostawienie dotychczasowego ju¿ legalnego
wjazdu i uzyskanie brakuj¹cych miejsc parkin-
gowych. Wspólnota posiada w³asne wystarcza-
j¹ce zasoby i pieni¹dze nie s¹ najwa¿niejsze.
Wspólnocie zale¿y na dobrych relacjach s¹-

siedzkich, zarówno z mieszkañcami s¹siedniej
posesji jak i wspó³w³aœcicielami, którzy "wal-
cz¹" o miejsce parkingowe na w³asnej posesji. 

Przebieg mediacji i jej efekt koñcowy
Mediacja zosta³a przeprowadzona w trakcie

czterech spotkañ. 
Pierwszym by³o wspólne spotkanie informa-

cyjne stron, przedstawienie monologu media-
tora, uzyskanie zgody na mediacjê, wys³ucha-
nie wstêpnych propozycji i stanowisk stron. 

Drugie i trzecie spotkanie – by³y to spotka-
nia na osobnoœci stron i mediatora, w czasie
których ustalono kwestie i potrzeby ka¿dej ze
stron oraz wypracowano propozycje rozwi¹za-
nia problemu. 

Czwarte spotkanie wspólne zakoñczy³o siê
podpisaniem ugody, która opar³a siê na nastê-
puj¹cych za³o¿eniach: 

– Spó³dzielnia Mieszkaniowa na w³asny
koszt i w³asnym staraniem wybuduje i zalega-
lizuje w Zarz¹dzie Dróg i Transportu dojazd do
nieruchomoœci Wspólnoty Mieszkaniowej Nie-
ruchomoœci, 

– po zalegalizowaniu wjazdu Wspólnota
i Spó³dzielnia ustanowi¹ nieodp³atne, na czas
nieograniczony, s³u¿ebnoœci gruntowe przejaz-
du i przechodu przez nieruchomoœæ ulica Jasna
Nr 3 oraz miejsc postojowych dla piêciu samo-
chodów na nieruchomoœci ulica Jasna Nr 5.
Koszty ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowych
ponios¹ strony po po³owie, 

– Wspólnota Mieszkaniowa odst¹pi od do-
chodzenia od Spó³dzielni Mieszkaniowej ja-
kichkolwiek roszczeñ finansowych zwi¹zanych
z bezumownym korzystaniem z drogi dojazdo-
wej od dnia wygaœniêcia umowy dzier¿awy do
dnia ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowych, 

– Prezes Spó³dzielni przed podpisaniem
ugody mediacyjnej uzyska zatwierdzenie wy-
pracowanego porozumienia przez Zebranie
Przedstawicieli Spó³dzielni wyra¿one w formie
uchwa³y, 

29(nr 63) 4/2012 MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

Mediacja w sprawie cywilnej



– Zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej Nieru-
chomoœci uzyska, przed podpisaniem ugody
mediacyjnej, zgodê wszystkich wspó³w³aœcicie-
li nieruchomoœci wspólnej wyra¿on¹ w formie
uchwa³y. 

II. TECHNIKI MEDIACYJNE I AKTYWNEGO 
S£UCHANIA 

1. Parafraza
Jej celem jest pokazanie, ¿e s³ucham oraz

sprawdzenie w³asnego rozumienia i interpreta-
cji. Robiê to poprzez streszczenie wypowiedzi
oraz ponowne przedstawienie opisanych fak-
tów i stwierdzeñ np. 

"Rozumiem, ¿e chcia³by Pan mieæ wiêkszy
wp³yw na podejmowanie decyzji w firmie, czy
tak?", "Czy dobrze zrozumia³am, ¿e?". 

2. Klaryfikacja
Ma pomóc usystematyzowaæ to co zosta³o

do tej pory powiedziane, zdobyæ wiêcej infor-
macji, pomóc dostrzec inny punkt wiedzenia.
Robiê to poprzez zadawanie pytañ np. 

"Kiedy to siê zdarzy³o? ", "Jak do tej pory wy-
gl¹da³ obieg dokumentów w Spó³dzielni?"

3. Odzwierciedlenie uczuæ
Ma pomóc pokazaæ, ¿e rozumiem co mówi

strona, pokazuje w s³owach jej uczucia. Robiê to
poprzez wyra¿anie odczuæ i emocji rozmówcy np. 

"Wydajesz siê bardzo zdenerwowany gdy
o tym opowiadasz?", "S³yszê ¿al w twoim g³o-
sie, czy tak?"

4. Dowartoœciowanie
Ma pomóc uznaæ wa¿noœæ strony. Robiê to

poprzez uznanie problemów i uczuæ strony,
okazanie uznania dla jej dzia³añ np. 

"Doceniam twoje pragnienie rozwi¹zania te-
go problemu", "Dziêkujê ci za powa¿ne potrak-
towanie tego zadania i wysi³ek jaki w³o¿y³eœ
w jego wykonanie". 

5. Podsumowanie
Ma pomóc dostrzec osi¹gniêty postêp

w sprawie, powi¹zaæ wa¿ne fakty i myœli stron,

daæ wyjœciow¹ do dalszej rozmowy. Robiê to
poprzez ponowne przedstawienie g³ównych
kwestii, opinii, odczuæ np. 

"Podsumowuj¹c, g³ównym celem twojego
dzia³ania jest"

6. Przeformu³owanie
Kiedy w wypowiedzi strony dominuj¹ emo-

cje, mówi w formie oskar¿eñ i zarzutów wobec
drugiej strony. Ma zapobiec eskalacji konfliktu,
u³atwiæ komunikacjê i zrozumienie, skupiæ
uwagê strony na sobie. Robiê to przez nazwa-
nie potrzeb strony w sposób neutralny, nie od-
wo³uj¹c siê do zachowañ drugiej strony lub in-
teresów przeciwnika np. 

Strona "Nie zgadzam siê, aby Pan myœla³, ¿e
mo¿e Pan zmieniaæ zdanie jak chce, a ja bêdê
na zawo³anie dostosowywa³ siê do Pañskiego
widzimiesiê?"

Mediator: "Widzê, ¿e jest dla Pana wa¿ne,
aby jasno uzgodniæ z kontrahentem co siê dzie-
je, gdy zmienia umowê?"

7. Praca nad potrzebami
Celem jest scalenie interesów i potrzeb ka¿-

dej ze stron, zw³aszcza gdy przedstawiaj¹ one
swoje interesy w formie ¿¹dañ. Celem jest zro-
zumienie wzajemne przez strony swoich po-
trzeb i interesów oraz wypracowanie satysfak-
cjonuj¹cego je porozumienia. Robiê to w na-
stêpuj¹cy sposób: 

– pytam wprost o oczekiwania wykorzystu-
j¹c pytania otwarte np. 

"Co jest dla Pana w tej sytuacji wa¿ne?"
– dowiadujê siê dlaczego tak? korzystam przy

tym z tonu g³osu i mowy cia³a oraz pytañ np. 
"Co sprawia, ¿e jest to dla Pana wa¿ne?"
– dowiadujê siê dlaczenie nie? a gdy strony

nadal nie ujawniaj¹ swoich interesów staram
siê, aby zaczê³y mówiæ o swoich obawach np.: 

"Co by siê sta³o gdyby druga strona poprosi-
³a o?"

– budujê i wzmacniam wzajemne zrozumie-
nie dla potrzeb drugiej strony pytaj¹c np. 

"Co Pan zrozumia³ z wypowiedzi drugiej
strony?"
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8. Normalizacja
Celem jest pokazanie stronom, i¿ podobne

do ich problemy spotykaj¹ innych ludzi, którzy
znaleŸli rozwi¹zanie, czyli s¹ to sytuacje do
rozwi¹zywalne. Pokazanie, ¿e ich konflikt nie
jest wyj¹tkowy, a mo¿liwe rozwi¹zanie nie jest
tylko jedno. Otwarcie stron na poszukiwanie
wspólnych rozwi¹zañ problemu. 

Robiê to poprzez pokazanie stronom, ¿e
konflikt jest normaln¹ sytuacj¹, mo¿e byæ
twórczy, a ich aktualna ocena sytuacji spowo-
dowana jest stresem jaki na nich obecnie od-
dzia³ywuje, mówi¹c np. 

"Sytuacja w jakiej pañstwo siê znaleŸli czê-
sto siê zdarza i przy dobrej woli obu stron, my-
œlê, ¿e s¹ pañstwo w stanie zaleŸæ jej rozwi¹za-
niu, korzystne dla was obu"

9. Wzajemnoœæ
Celem jest pokazanie stronom, ¿e konflikt

jest wspólny. Nie jest tak, ¿e winê za zaistnia-
³¹ sytuacjê mo¿na przypisaæ wy³¹cznie drugiej
stronie, przy jednoczesnym za³o¿eniu, ¿e ja tej
winy nie ponoszê. Zapobie¿enie wzajemnym
atakom i obwinianiu drugiej strony. 

Robiê to poprzez powiedzenie jednym zda-
niem tego, co strony wczeœniej powiedzia³y np.
"Mówicie o tym, ¿e oboje chcecie byæ wys³u-
chani". 

10. Uwspólnianie
Celem jest pokazanie wspólnych interesów

stron. Tak przeformu³owanie problemu, aby
strony zobaczy³y, ¿e ich jednostronne oœwiad-
czenia w którymœ miejscu siê stykaj¹. Nie kwe-
stionujê przy tym wypowiedzi ka¿dego z nich
z osobna. Nakierowujê strony na ta aspekty
problemu, gdzie mog¹ stosunkowo szybko
osi¹gn¹æ porozumienie. 

Robiê to poprzez np. stwierdzenie: "Ko-
niecznoœæ zapewniania dobrych stosunków s¹-
siedzkich zazwyczaj le¿y w interesie obu s¹sia-
dów". 

11. Koncentrowanie na przysz³oœci
Celem jest pokazanie stronom jaki skutki

mog¹ wywo³aæ ich decyzje i obecne zachowa-

nia w przysz³oœci. Uœwiadamiam stronom, ¿e
przesz³oœci nie mo¿na zmieniæ, ale ona jest ju¿
za nimi. Pomagam spojrzeæ w przysz³oœæ. Nie
zadajê pytañ dotycz¹cych przesz³oœci. 

Robiê to pytaj¹c o skutek, o przysz³e efekty
dzia³añ np. "Jakie korzyœci odniesie pan z tego
rozwi¹zania?"

12. Pozytywne wzmacnianie prawid³owej
komunikacji miêdzy stronami

Celem jest wywo³anie i utrzymanie klimatu
sprzyjaj¹cego rozmowie, stworzenie bezpiecz-
nej przestrzeni do wypracowania porozumie-
nia. 

Robiê to poprzez: dowartoœciowanie, doce-
niania, roz³adowanie napiêcia neutralnym hu-
morem. Uœwiadamiam stronom, ¿e zrozumie-
nie czyjegoœ punktu widzenia nie jest równo-
znaczne z jego akceptacj¹. Ignorujê wypowie-
dzi agresywne z³oœliwe. 

Odwracanie ról. Wchodzenie w "buty dru-
giej strony"

13. Uruchamianie bezpoœredniej komuni-
kacji pomiêdzy stronami

Celem jest sprawienie aby strony zwraca³y
siê do siebie w rozmowie wprost, bez poœred-
nictwa mediatora. 

Robiê to poprzez polecenie np. "Proszê to
powiedzieæ drugiej stronie". 

14. Metafora
Celem jej jest przekazanie stronom informa-

cji, w sytuacji gdy powiedzenie jej wprost mo-
¿e wzbudziæ sprzeciw strony, zainspirowanie
stron do przyjêcia jakiegoœ pomys³u. 

Robiê to odwo³uj¹c siê do obrazów, skoja-
rzeñ, znanych sformu³owañ. 

15. Wywo³ywanie w¹tpliwoœci i dyso-
nansu

Celem jest ruszenie stron z ich pozycji w sy-
tuacji, gdy jest du¿a ró¿nica stanowisk, a stro-
ny nie wykazuj¹ zbytniej woli wspó³pracy. 

Robie to poprzez poszukiwanie trzeciego
wyjœcia, hierarchizowanie spraw wed³ug ich
wa¿noœci, siêganie do opinii eksperta ze-
wnêtrznego. 
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III. PYTANIA W MEDIACJI
Aby zdobyæ informacje o problemie, wyja-

œniæ w¹tpliwoœci, zrozumieæ potrzeby i intere-
sy stron, przeanalizowaæ i wybraæ rozwi¹zanie
czy wreszcie szukaæ rozwi¹zañ, na ka¿dym eta-
pie rozmowy, zadaje pytania. 

Mogê stosowaæ pytania otwarte jak i za-
mkniête. Wa¿ne jest, aby by³y dostosowane do
konkretnego celu. Przy czym pytanie powinno
byæ krótkie, precyzyjnie okreœlaj¹ce czego chcê
i zadane przy wykorzystaniu ju¿ posiadanej
wiedzy. 

Nie wolno u¿ywaæ pytañ sugeruj¹cych od-
powiedŸ ani u¿ywaæ pytañ do przekonywania. 

Pytania otwarte. 
Ich celem jest pobudzenie strony do myœle-

nia i mówienia. Ich efektem jest obszerna wy-
powiedŸ z szeregiem informacji. Pozwalaj¹
stronie odpowiedzieæ w jej indywidualny spo-
sób, nie naruszaj¹c przy tym jej sfery komfor-
tu. S¹ skuteczne w nawi¹zywaniu i podtrzymy-
waniu kontaktu. Przez te pytania okazujê roz-
mówcy moje zainteresowanie np. 

"Co siê sta³o, opowiedz mi o tym?", "Jak my-
œlisz, gdzie jest problem?", "Czego oczekujesz?". 

Pytania zamkniête
Ograniczaj¹ iloœæ mo¿liwych odpowiedzi.

Zazwyczaj jest to odpowiedŸ tak lub nie.
Umo¿liwiaj¹ bezpoœrednie sprawdzanie infor-
macji i stawianych hipotez np. "Czy zgadza siê
pan na tê propozycjê?", "Czy takie rozwi¹zanie
jest do zaakceptowania?"

Z punktu widzenia ich funkcji mo¿na pyta-
nia okreœliæ jako: 

Wprowadzaj¹ce do rozmowy maj¹ce na
celu rozpoczêcie rozmowy np.: 

"Jakie s¹ najwa¿niejsze kwestie którymi po-
winniœmy siê zaj¹æ?". "Co chcesz osi¹gn¹æ?". 

Informacyjne, których celem jest uzyskanie
faktów lub opinii. Zaczynaj¹ siê od: kto?, co?,
gdzie?, kiedy?, dlaczego?, jak? np. 

"Kto do tej pory by³ odpowiedzialny za te za-
dania? ", "Jak zamierzasz to zorganizowaæ? "

Wyjaœniaj¹ce, konkretyzuj¹ce nieostre
okreœlenia np. 

"Co masz na myœli mówi¹c wszystko?", "Jak
byœ zdefiniowa³ sukces?"

O potrzeby maj¹ce na celu wydobycie inte-
resów kryj¹cych siê pod stanowiskami np. 

"Co sprawia, ¿e uwa¿asz to rozwi¹zanie za
dobre?", "Co jest dla ciebie najwa¿niejsze w tej
sytuacji?"

Hipotetyczne, które wnosz¹ nowe rozwi¹-
zania i pokazuj¹ interesy np. 

"Co musia³oby siê staæ, abyœ zaakceptowa³
to rozwi¹zanie?"

Skierowane na przysz³oœæ maj¹ce na celu
wzmocnienie odpowiedzialnoœci strony za jej
interesy np. 

"Jak myœlisz jak bêdzie to wygl¹da³o za
5 lat?"

Pytanie o cud wprowadzaj¹ce now¹ per-
spektywê np. 

"WyobraŸmy sobie, ¿e mia³ miejsce cud,
wszystkie problemy zniknê³y, co bêdzie inaczej?"

Pytania cyrkularne ukazuj¹ce nowe mo¿li-
woœci, reakcje np. 

"Kto musi siê liczyæ jeszcze z konsekwencja-
mi Pana decyzji?"

Pytania refleksyjne wprowadzaj¹ nowe
spojrzenie na sprawê, wzmacniaj¹ autonomiê
strony np. 

"Gdyby Pan mia³ trzy ¿yczenia jakie by one
by³y?"

Pytania o znaczenie docieraj¹ do g³êbszych
znaczeñ konfliktu i za³o¿eñ stron np. 

"Co oznacza dla Pana sprawiedliwy uk³ad?"
Stymuluj¹ce zg³aszanie rozwi¹zañ wpro-

wadzaj¹ nowe pomys³y np. 
"Jakie s¹ inne sposoby, aby rozwi¹zaæ ten

problem?"
Zachêcaj¹ce do udzia³u inne osoby obecne

np. 
"Od pewnego czasu nic nie mówisz, co

o tym s¹dzisz?"
O wybór porównuj¹ce dwie lub wiêcej mo¿-

liwoœci np. 
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"Która z tych dwóch mo¿liwoœci jest dla Pa-
na bardziej atrakcyjna?"

O potwierdzenie podjêcia decyzji tak lub nie
np. 

"Czy chcesz to jeszcze sobie przemyœleæ do
jutra?"

IV. MONOLOG MEDIATORA 
Monolog mediatora opiera siê na nastêpuj¹-

cych punktach: 
1- cel spotkania i procesu mediacji: pod-

kreœlenie zasady dobrowolnoœci i akceptowal-
noœci, 

2- poufnoœæ mediacji: wskazanie na ewen-
tualne ograniczenia dla tej zasady np. zawie-
szenie poufnoœci w przypadku uzyskania infor-
macji o przemocy wobec strony nie ma takich
zapisów nigdzie, przeformu³uj podkreœlaj¹c
poufnoœæ zw³aszcza w mediacjach cywilnych, 

3- korzyœci z mediacji: okreœlenie warun-
ków i nieformalnej, bezpiecznej atmosfery spo-
tkañ mediacyjnych, wskazanie w czym media-
cja mo¿e pomóc stronom, 

4-sposób gromadzenia informacji na te-
mat konfliktu oraz mo¿liwoœciach jego roz-
wi¹zañ, omówienie zasady jawnoœci doku-
mentacji, informacji, 

5- ogólny przebieg mediacji: jak bêd¹ wy-
gl¹daæ spotkania mediacyjne, jaki jest ich cel,
czas trwania, przewidywana iloœæ, 

6- "zadania domowe": poinformowanie, ¿e
mediator mo¿e proponowaæ ró¿ne dzia³ania
wspomagaj¹ce dojœcie do porozumienia np. za-
siêganie opinii eksperta

7- zasady dotycz¹ce indywidualnych spo-
tkañ (spotkañ na osobnoœci) mediatora ze
stronami, 

8- dzia³ania w przypadku osi¹gniêcia lub
nie przez strony porozumienia, sposób spisa-
nia porozumienia, przekazanie ugody do s¹du, 

9- umowa mediacyjna (zgoda na media-
cjê) i op³aty – czy umowa miêdzy stronami –

umowa o mediacjê/mediacyjna, czy stronami
a mediatorem – umowa o przeprowadzenie
mediacji, 

10- regu³y proceduralne obowi¹zuj¹ce
w trakcie spotkañ, 

11- czas na pytania od stron. 

TEKST MONOLOGU MEDIATORA
Witam Pañstwa
Nazywam siê Barbara Pawlak i jestem me-

diatorem Oœrodka Mediacyjnego w £odzi, wpi-
sanym na listê sta³ych mediatorów prowadzo-
n¹ przez Prezesa S¹du Okrêgowego w £odzi –
Prezes nie prowadzi listy jesteœ sta³ym media-
torem Oœrodka Mw£, który przes³a³ listê do s¹-
du – przeformu³uj. 

Na wstêpie naszego spotkania pragnê opo-
wiedzieæ Pañstwu trochê o mediacji i przedsta-
wiæ zasady którymi ona siê kieruje, a tak¿e
ustaliæ procedurê jaka bêdzie obowi¹zywa³a
w trakcie naszych spotkañ. 

Mediacja jest metod¹ rozwi¹zywania kon-
fliktów, gdzie bezstronny i neutralny mediator
proponuje Pañstwu procedurê dochodzenia do
porozumienia, zaœ samo poszukiwanie rozwi¹-
zañ i podejmowanie decyzji pozostawia Pañ-
stwu. 

G³ówn¹ moj¹ rol¹ jako mediatora jest po-
móc Pañstwu w okreœleniu kwestii spornych,
u³atwieniu komunikacji, zbudowaniu zrozu-
mienia dla wzajemnych oczekiwañ, rozwa¿e-
niu wszelkich mo¿liwych rozwi¹zañ oraz
w efekcie zawarciu wzajemnie satysfakcjonuj¹-
cego porozumienia. 

Mediacja jest dobrowolna. Ka¿dy z Pañstwa
mo¿e wycofaæ siê z mediacji, mo¿e zawiesiæ j¹
czasowo z wa¿nych dla siebie powodów – o ile
druga strona wyrazi zgodê. Ja jako mediator
mogê przerwaæ lub zawiesiæ mediacjê, je¿eli
uznam, ¿e jest ona procedur¹ niesprawiedliw¹
(stawiasz siê w roli oceniaj¹cego – przeformu-
³uj) wobec którejkolwiek ze stron lub gdy
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uznam, ¿e d³u¿ej nie mogê byæ neutralna lub
bezstronna wobec któregokolwiek z Pañstwa –
moim zdaniem ryzykowne – nie zaufa³abym ta-
kiemu mediatorowi, radzê przeformu³uj. 

Pañstwo nie jesteœcie zmuszani do udzia³u
w mediacji, podpisania ugody czy wyboru kon-
kretnego rozwi¹zania. 

Mediacja ma charakter poufny. Jej przebieg
i rezultaty objête s¹ tajemnic¹. Wszelkie infor-
macje uzyskane w trakcie naszych spotkañ, za-
piski moje oraz Pañstwa, a tak¿e nie podpisane
projekty porozumieñ s¹ materia³em poufnym.
Nie mog¹ zostaæ wykorzystane w jakikolwiek
sposób przez ¿adn¹ ze stron lub przeze mnie
jako mediatora, zarówno w trakcie mediacji jak
i po jej zakoñczeniu. Obowi¹zani s¹ Pañstwo
zachowaæ w tajemnicy wszelkie informacje
uzyskane w trakcie mediacji nie ma takiego
obowi¹zku, mo¿esz to rekomendowaæ. Nie bê-
dzie prowadzony ¿aden zapis mediacji w for-
mie papierowej lub elektronicznej. Informacje
uzyskane w trakcie mediacji mog¹ s³u¿yæ jedy-
nie do wypracowania porozumienia i nie mog¹
byæ wykorzystane w sprawie s¹dowej. 

Moj¹ rol¹ jako mediatora jest pomóc Pañ-
stwu w osi¹gniêciu porozumienia, ale wszelkie
decyzje nale¿¹ do Pañstwa. Jako mediator po-
mogê Pañstwu przyjrzeæ siê zaistnia³ej sytu-
acji, rozwa¿yæ potrzeby i korzyœci proponowa-
nych przez Pañstwa rozwi¹zañ i wybraæ najlep-
sze z nich. Ale to Pañstwo sami podejmiecie
ostateczn¹ decyzjê. Nie opowiem siê po stronie
¿adnego z Pañstwa. Ka¿demu z Was bêdê po-
magaæ jednakowo. Nie bêdê ocenia³a ani Pañ-
stwa, ani waszych zachowañ, ani te¿ nie bêdê
ustala³a winnych zaistnia³ej sytuacji. 

Jako mediator nie bêdê udziela³a Pañstwu
¿adnych porad prawnych czy psychologicz-
nych. Je¿eli uznacie Pañstwo, ¿e potrzebujecie
takiej porady mo¿ecie z niej skorzystaæ, na ka¿-
dym etapie trwania mediacji, na w³asn¹ rêkê.
W mediacji mog¹ równie¿ uczestniczyæ Pañ-
stwa pe³nomocnicy. Pañstwa pe³nomocników
proszê, aby to strony by³y gospodarzami na-

szych spotkañ, a Pañstwu pozostanie jedynie
g³os doradczy. Aby naradziæ siê ze swoim
klientem mog¹ poprosiæ Pañstwo o przerwê. 

Moja rol¹ jest stworzyæ Pañstwu bezpieczn¹
przestrzeñ do rozmowy i wspieraæ Was w osi¹-
gniêciu korzystnego dla obu stron porozumie-
nia. Nie bêdê faworyzowa³a ¿adnego z Pañ-
stwa. Bêdê dba³a o to, aby ka¿de z Was mog³o
siê swobodnie wypowiedzieæ i zostaæ wys³u-
chanym. Jeszcze raz podkreœlam, nie bêdê
udziela³a Pañstwu ¿adnych porad, ani podej-
mowa³a za Was decyzji. Nie jestem Pañstwa
doradc¹, dlatego te¿ nie bêdê podsuwa³a roz-
wi¹zañ, ocenia³a ich, czy wreszcie redagowa³a
ugody mediacyjnej. Przekazujê Pañstwu pe³n¹
odpowiedzialnoœæ za rozwi¹zanie konfliktu
i kszta³t wypracowanego porozumienia. 

Pañstwa zadaniem jest dostarczaæ zgodnych
z prawd¹ informacji potrzebnych do wypraco-
wania porozumienia, a je¿eli zajdzie taka po-
trzeba i uznacie to oboje Pañstwo za koniecz-
ne, przed³o¿enia dokumentów je potwierdzaj¹-
cych. 

W przypadku, gdy w trakcie spotkañ nie zo-
stanie przez Pañstwa zawarte porozumienie
lub któreœ z Was odst¹pi od mediacji, mo¿liwe
jest podjêcie dalszych kroków na drodze s¹do-
wej. Przy czym bardzo wa¿ne jest, ¿e rezygnu-
j¹cy z mediacji nie ponosi z tego tytu³u ¿ad-
nych niekorzystnych dla siebie konsekwencji. 

Mam do Pañstwa tylko jedn¹ proœbê, w ta-
kiej sytuacji proszê przed podjêciem ostatecz-
nej decyzji wyraziæ zgodê na spotkanie ze mn¹
na osobnoœci. 

Czy w tej kwestii chcecie Pañstwo, aby coœ
jeszcze wyjaœni³a, czy wszystko jest zrozumia-
³e? 

Myœlê, ¿e pora teraz, abyœmy przyst¹pili do
ustalenia zasad naszej wspó³pracy podczas se-
sji mediacyjnych. 

Czas trwania mediacji ustalmy na okres jed-
nego miesi¹ca. Oczywiœcie, je¿eli uznacie Pañ-
stwo, ¿e mediacja zmierza w dobrym kierunku
i potrzebujecie dodatkowych spotkañ do wy-
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pracowania porozumienia, ten czas mo¿emy za
wspóln¹ Pañstwa zgod¹ przed³u¿yæ. Proponujê
po jednym spotkaniu z ka¿dym z Pañstwa na
osobnoœci i jednym spotkaniu wspólnym. Dzi-
siejsze spotkanie potraktujmy jako pierwsze
spotkanie wspólne. W przypadku, gdyby któ-
reœ z Pañstwa uzna³o, ¿e potrzebuje wiêcej
spotkañ na osobnoœci ma do tego pe³ne prawo. 

Czy to jest dla Pañstwa zrozumia³e? 
W czasie naszych wspólnych spotkañ jako

zasadê ustalmy traktowanie siê z szacunkiem,
nie przerywanie sobie nawzajem,. Proponuje
ograniczaæ Pañstwa wypowiedzi do 10 minut.
Tak aby druga strona mog³a zrozumieæ wypo-
wiedŸ. Ja ze swej strony bêdê pilnowa³a, aby
ka¿dy z Pañstwa mia³ taki sam czas wypowie-
dzi. 

Nie obwiniamy siê, nie os¹dzamy i nie
oskar¿amy. W przypadku, gdy dojd¹ do g³osu
silne emocje proponujê przerwê. 

Czy wyra¿acie Pañstwo na to zgodê? Czy s¹
mo¿e jeszcze jakieœ inne propozycje? Jakieœ py-
tania? 

Je¿eli nie, czy mogê przyj¹æ, ¿e wyra¿acie
Pañstwo zgodê na mediacjê i czy mo¿emy przy-
st¹piæ do zawarcia umowy o mediacjê. W umo-
wie tej zostanie sprecyzowany przedmiot sporu,
czas trwania mediacji, regu³y jakie nas bêd¹
w jej trakcie obowi¹zywa³y oraz odp³atnoœæ za
mediacjê. Zap³ata wynagrodzenia mediatora na-
stêpuje na zakoñczenie ka¿dej sesji mediacyjnej. 

Czy mam Pañstwa zgodê na mediacjê? 

V. ETAPY MEDIACJI
I – wprowadzenie do mediacji
przedstawienie zasad mediacji oraz roli me-

diatora
II- wys³uchanie stron
swobodna wypowiedŸ ka¿dej ze stron, 

III- ustalenie kwestii
ustalenie listy tematów do rozwi¹zania i ich

wa¿noœci dla stron, 

IV- docieranie do potrzeb i budowanie
wzajemnego zrozumienia

okreœlenie potrzeb ka¿dej ze stron
V- poszukiwanie i wybór najlepszego dla

obu stron rozwi¹zania
opracowanie, weryfikacja, wybór, 

VI- tworzenie ugody mediacyjnej 
spisywanie tekstu, ustalenie sposobu wyko-

nania. 

ETAP I – wprowadzenie do mediacji. 
Celem tego etapu jest nawi¹zanie kontaktu

ze stronami, stworzenie atmosfery do rozmo-
wy, wyjaœnienie procesu mediacji i roli media-
tora, ustalenie zasad wspó³pracy, uzyskanie
zgody na udzia³ w mediacji. 

Na tym etapie: 
– witam strony i przedstawia siê, przedsta-

wiaj¹ siê strony, 
– ustalam i wyjaœniam oczekiwania stron co

do mediacji i osoby mediatora, 
– informujê o celach, zasadach i przebiegu

mediacji, 
– okreœlam co robiê, a czego nie robiê jako

mediator, 
– ustalam regu³y wspó³pracy np.: 
• otwartoœæ informacji istotnych w podjê-

ciu decyzji, 
• czas trwania mediacji i poszczególnych

spotkañ, 
• moc wi¹¿¹ca porozumienia dopiero po

zakoñczeniu mediacji, 
• traktowania siê z szacunkiem, 
• przerwy, 
• nie przerywanie sobie nawzajem, 
• nie os¹dzanie czy oskar¿anie siebie na-

wzajem, 
• wypowiadanie siê w 1 osobie o swoich

uczuciach i potrzebach, 
• spotkania na osobnoœci, 
• reakcja przy silnych emocjach, 
• eksperci zewnêtrzni- zasady, 
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• w³¹czanie siê osób trzecich do konfliktu –
zasady, 

• czas wypowiedzi, 
• dokumentowanie przebiegu spotkania, 
– uzyskujê zgodê stron na mediacjê, 
– podpisuje umowê mediacyjn¹. 

ETAP II – wys³uchanie stron
Celem jest wypowiedzenie siê stron i wzajem-

ne wys³uchanie, okreœlenie tematu mediacji,
sprawdzenie czy sprawa stron nadaje siê do me-
diacji, zebranie informacji o szansach na porozu-
mienie, umiejêtnoœciach komunikacyjnych stron. 

Na tym etapie: 
– pozwalam ka¿dej ze stron na swobodn¹

wypowiedŸ co do jej oczekiwañ wobec media-
cji, 

– ustalam kto i dlaczego skierowa³ strony do
mediacji, 

– definiujê ze stronami problem i czy nada-
je siê on do mediacji, 

– sprawdzam motywacje i gotowoœæ stron
do mediacji, 

– sprawdzam umiejêtnoœci komunikacyjne
stron. 

W tym celu mogê wykorzystaæ nastêpuj¹ce
techniki mediacyjne: odzwierciedlenie, para-
frazê, podsumowanie, normalizacje, klaryfika-
cjê, koncentracjê stron na teraŸniejszoœci
i przysz³oœci, dowartoœciowywanie, odwo³anie
do zasad mediacji, przeformu³owanie, pytania
otwarte i zamkniête, wizualizacjê. 

ETAP III – definiowanie kwestii
Celem jest skierowanie stron na przysz³oœæ,

przesuniêcie ich z pozycji na problem, znale-
zienie spraw co do których ju¿ siê porozumia-
³y, ustalenie listy tematów spornych. 

Na tym etapie: 
– ustalam czy strony maj¹ wczeœniej wypra-

cowane ustalenia i jak je przestrzegaj¹, 
– rozwi¹zania konfliktu podane przez strony

wskazuje jako tematy do rozmowy, 

– ustalam tematy dla ka¿dej ze stron osob-
no, 

– rozdrabniam tematy do dyskusji, 
– ustalam kolejnoœæ i wagê spraw dla ka¿dej

ze stron, 
– wskazujê na otwartoœæ listy spraw, 
– tematy odbiegaj¹ce na ten moment od g³ów-

nego nurtu dyskusji przesuwam na póŸniej,
– ustalam co z tematami zg³oszonymi tylko

przez jedn¹ stronê. 
W tym celu mogê wykorzystaæ nastêpuj¹ce

techniki mediacyjne: wizualizacja, podsumo-
wanie, klaryfikacja, przeformu³owanie, para-
fraza, odzwierciedlenie, pytania otwarte i za-
mkniête, zorientowanie na przysz³oœæ, odwo³a-
nie siê do zasad mediacji, dowartoœciowanie. 

ETAP IV- docieranie do potrzeb i budowanie
wzajemnego zrozumienia. 

Celem jest stworzenie bezpiecznej prze-
strzeni dla stron do wypracowania porozumie-
nia, pomoc w zrozumieniu potrzeb strony i jej
odpowiedzialnoœci za efekt spotkania, okreœle-
nie interesów i potrzeb ka¿dej ze stron, wza-
jemne zrozumienie potrzeb drugiej strony. 

Aby to osi¹gn¹æ: 
– wys³uchujê propozycji rozwi¹zañ sprawy

zg³oszonych przez strony, 
– doprecyzowuje potrzeby ka¿dej strony po-

przez zadawanie pytañ, 
– umo¿liwiam aktywne s³uchanie drugiej

strony i zachowanie jej w³asnego zdania, 
– pozwalam na istnienie ró¿nych pomys³ów

stron na porozumienie, 
– staram siê wskazaæ dobre rzeczy w wypo-

wiedziach obu stron, 
– pomagam dostrzec wspólne potrzeby, 
– dostrzegam i nazywam postêpy w komuni-

kacji stron, 
– wskazujê na za³o¿enia które blokuj¹ poro-

zumienie, 
– wskazujê sposoby komunikacji które blo-

kuj¹ porozumienie, 
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– przechodzê do pracy stron z perspektywy
potrzeb nie stanowisk. 

W tym celu korzystam z nastêpuj¹cych tech-
nik mediacyjnych: odzwierciedlenie, parafraza,
klaryfikacja, przeformu³owanie, podsumowa-
nie, normalizacja, wizualizacja, dowartoœcio-
wanie, zorientowanie na przysz³oœæ, pytanie
prowadz¹ce do potrzeb, sprawdzenie zrozu-
mienia wypowiedzi drugiej strony, pytania cyr-
kulacyjne, zamianê ról, wprowadzenie per-
spektywy osoby trzeciej, eksternalizajê, pyta-
nia hipotetyczne i refleksyjne. 

ETAP V- poszukiwanie i wybór najlepszego dla
stron rozwi¹zania

Celem jest wypracowanie propozycji roz-
wi¹zañ w oparciu o ustalon¹ wczeœniej defini-
cjê problemu, potrzeby i interesy ka¿dej ze
stron, uzmys³owienie sobie konsekwencji pro-
ponowanych rozwi¹zañ, wspieranie negocjacji,
osi¹gniêcie porozumienia. 

Aby to osi¹gn¹æ: 
– ustalam kryteria porozumienia, 
– oddajê stronom odpowiedzialnoœæ za doj-

œcie do porozumienia, 
– nie oceniam propozycji, 
– pomagam przezwyciê¿yæ schematy myœlo-

we i proponuje spojrzenie z perspektywy, 
– wskazujê na ekspertów zewnêtrznych, 
– sporz¹dzam listê mo¿liwych rozwi¹zañ dla

stron, 
– odkrywam ukryte strategie, 
– ustalam strategiê dojœcia do porozumie-

nia, 
– zapobiegam zbyt szybkiemu podjêciu osta-

tecznej decyzji, 

– pomagam stronom oceniæ proponowane
rozwi¹zania. 

W tym celu korzystam z: burzy mózgów, od-
wrotnej burzy mózgów, wizualizacji, techniki
"tak, i...", przyk³adów z innych spraw, pytañ hi-
potetycznych skierowanych na przysz³oœæ, cyr-
kularnych, pytañ o wzajemne zrozumienie,
o mo¿liwoœæ ustêpstw, o najlepsze i najgorsze
rozwi¹zania, sprawdzania BATNA i WATNA,
"Szeœæ kapeluszy do Bono", parafrazy, lustrza-
nego odbicia, przeformu³owania, dowartoœcio-
wania, podsumowania, opinii ekspertów ze-
wnêtrznych. 

ETAP VI: sporz¹dzenie ugody mediacyjnej. 
Celem tego etapu jest wypracowanie osta-

tecznej wersji porozumienia stron, sprawdze-
nie go pod wzglêdem zgodnoœci z prawem,
funkcjonalnoœci i sprawiedliwoœci, wypracowa-
nie przestrzeni do omówienia przysz³ych
ewentualnych problemów, podsumowanie pro-
cesu. 

Aby to osi¹gn¹æ: 
– ustalam wersjê robocza porozumienia

stron, 
– sprawdzam jego zrozumienie i akcepto-

walnoœæ przez strony, 
– ustalam na ile porozumienie jest realne, 
– omawiam sposób wprowadzenia porozu-

mienia w ¿ycie, 
– dowartoœciowywujê wykonan¹ pracê. 
W tym celu korzystam z: dowartoœciowania,

parafrazy, odzwierciedlenia, pytañ refleksyj-
nych i hipotetycznych, podsumowania, kon-
kretyzacji i metafory. 
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Sprawa: Zniszczenie mienia szko³y skiero-
wana do mediacji przez Dyrektora Gimnazjum
nr 1 w Lublinie. 

Strony mediacji:
1. Karol M. – uczeñ II klasy gimnazjum 
Pani Bogumi³a M. – matka Karola M 
2. Pan Andrzej W. – dyrektor gimnazjum 
Miejsce postêpowania mediacyjnego:

Gimnazjum nr 1 w Lublinie przy ul. Lipowej 7
Strona Nr 1: 
Karol M, lat 14 uczeñ II klasy gimnazjum,

wzorowy uczeñ Szko³y Podstawowej. Rodzeñ-
stwo: starsza siostra lat 22, studentka dwóch
kierunków, m³odszy brat w wieku przedszkol-
nym lat 5. Rodzice prze¿ywaj¹ kryzys ma³¿eñ-
ski. Ojciec dyrektor regionalny sieci sklepów
AGD, matka g³ówna ksiêgowa w firmie ubez-
pieczeniowej. Mieszkaj¹ z matk¹ matki chor¹
na Alzheimera. Karol dzieli pokój z m³odszym
bratem. 

W szkole Karol nie ma kolegów, uchodzi za
dziwaka, ma przezwisko Harry Potter z powo-
du du¿ych okularów i zami³owania do czyta-
nia. Siedzi sam w ³awce. 

Strona Nr 2:
Pan Andrzej W z ojca na syna dyrektorem

szko³y, tradycja rodzinna, spokrewniony z za³o-
¿ycielem gimnazjum, 6 miesiêcy do emerytury.
Stanowisko dyrektora pe³ni od 15 lat, czynny
nauczyciel historii, wdowiec, mieszka w bu-
dynku przy szkole, sensem jego ¿ycia jest wy-
chowanie dzieci i m³odzie¿y. 

Opis zdarzenia:
W dniu 10 stycznia 2012r Karol lat 14 w trak-

cie planowej godziny lekcyjnej historii, przeby-
waj¹c poza zajêciami na holu g³ównym szko³y
w trakcie k³ótni z koleg¹ z klasy uderzy³ pleca-
kiem w szklan¹ gablotê z pami¹tkami. W wyni-
ku uderzenia gablota zosta³a zbita a wraz z ni¹
uszkodzone pami¹tki wartoœci historycznej dla
szko³y i dyrektora pana Andrzeja W. 

Karol uciek³ z miejsca zdarzenia zostawiaj¹c
kolegê z rozbit¹ gablot¹. By³ to jednorazowy
incydent bójki z udzia³em Karola M zarejestro-
wany przez szkolny monitoring. Obaj ch³opcy
nie ucierpieli w wyniku wypadku. Matka Karo-
la zosta³a telefonicznie poinformowana o zaj-
œciu w szkole. 

I. Spotkanie wstêpne z jedn¹ ze stron Karolem
M i jego matk¹. 

Mediator: Dzieñ dobry Karolu, witam ma-
mê. Nazywam siê (...) jestem mediatorem
oœwiatowym. Proszê usi¹œæ, cieszê siê, ¿e przy-
szed³eœ i mam nadziejê, ¿e uda siê nam wspól-
nie wyjaœniæ ca³¹ sprawê i znaleŸæ najlepsze
rozwi¹zanie dla obu stron. Karolu zanim po-
proszê Ciê ¿ebyœ opowiedzia³ co siê sta³o,
chcia³bym/abym wyjaœniæ czym jest mediacja
i jaki jest cel naszego spotkania. 

Monolog Mediatora: 
Wiesz ju¿ kim jestem a teraz opowiem jak te

nasze spotkania bêd¹ wygl¹da³y. Mediacjê bêdê
prowadzi³/a pomiêdzy Tob¹ a Dyrektorem
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szko³y, jednak na ka¿dym spotkaniu bêdzie
z Tob¹ Twoja mama. Nie tylko abyœ czu³ siê
bezpiecznie ale równie¿ ze wzglêdu na dalsze
podejmowane decyzje. Dzisiaj mamy spotkanie
wstêpne i po nim odbêd¹ siê kolejne wspólne.
Podczas sesji wspólnej obecny bêdzie te¿ Pan
Dyrektor. Celem waszych spotkañ jest abyœcie
wspólnie zastanowili siê nad jak najlepszym
rozwi¹zaniem konfliku. Karolu poproszê Ciê
o przedstawienie sprawy. A na sesji wspólnej
dowiesz siê jakie jest stanowisko pana Dyrek-
tora. Prosi³bym/abym aby w trakcie tego i ko-
lejnych spotkañ przestrzegaæ zasad: mówi tyl-
ko jedna osoba i nie u¿ywamy w trakcie wypo-
wiedzi wyra¿eñ o charakterze obraŸliwym. 

Mediacja jest postêpowaniem dobrowolnym
czyli ka¿dy z was mo¿e wyraziæ zgodê na udzia³
w nim jak równie¿ w ka¿dej chwili zrezygno-
waæ. Nasze spotkania i wszystko co zostanie tu
powiedziane jest poufne. Ja jako mediator je-
stem zobligowany/a do zachowania tajemnicy
o tym co dzieje siê podczas mediacji. Chcê ¿e-
byœ wiedzia³, ¿e mediacja jest postêpowaniem
bezstronnym i neutralnym czyli mediator niko-
go nie reprezentuje. Moj¹ rol¹ bêdzie jedynie
pomaganie wam w samodzielnym wypracowa-
niu najlepszego rozwi¹zania. 

Podczas spotkania wspó³nego ka¿dy
z uczestników mo¿e prosiæ o spotkanie indywi-
dualne z mediatorem je¿eli bêdzie taka ko-
niecznoœæ. Chcia³bym/³abym wiedzieæ czy ak-
ceptujesz mnie jako mediatora w tej sprawie. 

Je¿eli dojdziecie do porozumienia i zadowa-
laj¹cego rozwi¹zania konfliktu zostanie spisa-
na ugoda. W której jak wspomnia³em/³am zo-
stan¹ zawarte wypracowane przez was warun-
ki porozumienia. Jeszcze jedna informacja dla
Pani, koszty postêpowania mediacyjnego w ca-
³oœci zostan¹ pokryte ze œrodków pieniê¿nych
komitetu rodzicielskiego szko³y. 

Czy w zwi¹zku z tym co zosta³o powiedzia-
ne masz Karolu pytania i czy wszystko jest dla
Ciebie zrozumia³e? Pani Bogumi³o do Pani
równie¿ kierujê to pytanie. 

Karol M: Ja tak 
Bogumi³a M: Dziêkujemy wszystko zrozu-

mieliœmy. 
Mediator: Dobrze a zatem Karolu opowiedz

mi co siê sta³o? 
Karol M: Nie wiem o co tyle zamieszania,

zbi³a siê gablota i tyle. Mówi³em, ¿e mogê za-
p³aciæ. 

Mediator: Czy mo¿esz dok³adniej opisaæ t¹
sytuacjê w jaki sposób dosz³o do tego, ¿e zo-
sta³a zbita gablota? 

Karol M: Sta³em z koleg¹ na holu, rozma-
wialiœmy i zdenerwowa³ mnie g³upim gada-
niem, chcia³em rzuciæ w niego pleckiem ale
wysun¹³ mi siê z rêki i trafi³ w gablotê obok. 

Mama Karola: Mój syn tego nie zamierza³ to
by³ zwyk³y przypadek. 

Mediator: Pani Bogumi³o proszê pozwoliæ
Karolowi dokoñczyæ wypowiedŸ. Karolu, mo-
¿esz dok³adniej wyjaœniæ czym zdenerwowa³
Ciê kolega? Co to znaczy dla Ciebie "g³upie ga-
danie"?  I co sta³o siê dalej? 

Karol M: Nazwa³ mnie "zgejonym peda³-
kiem", ¿e mam grzywkê na "Biebera", wiêc mu-
sia³em mu dowaliæ. Trafi³em ale nie tam gdzie
trzeba, bo ten g³upek przesun¹³ siê bli¿ej ga-
blot i to wszystko przez niego. 

Mediator: Karolu ustaliliœmy, ¿e nie u¿ywa-
my obraŸliwych wyrazów, wiêc proszê o usza-
nowanie naszych zasad komunikowania siê.
Rozumiem, ¿e okreœlenie "zgejony peda³" by³o
dla ciebie obraŸliwe? 

Karol M: Tak, pewnie. Ka¿dy ch³opak na
moim miejscu przy³o¿y³by mu. 

Mediator: O ile dobrze ciê zrozumia³em/am
uwa¿asz, ¿e ka¿dy ch³opak w takiej sytuacji
u¿y³by si³y? 

Karol M: No mo¿e nie ka¿dy ale da³em siê
sprowokowaæ i ponios³o mnie. 

Mediator: Karolu jak s¹dzisz, jakie mog¹ byæ
konsekwencje takiego zachowania? 

Karol M: Bojê siê, ¿e dostanê naganê z za-
chowania i za opuszczone godziny albo, ¿e wy-
rzuc¹ mnie ze szko³y, ¿e wszyscy bêd¹ o mnie
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gadaæ. Pan dyrektor bêdzie mnie têpiæ na histo-
rii i w ogóle bêdzie to jakaœ masakra. 

Mediator: Rozumiem, ¿e siê boisz. Ustalili-
œmy, ¿e zosta³eœ sprowokowany przez kolegê
i w efekcie tego zbi³eœ gablotê oraz zniszczy³eœ
cenne pami¹tki szko³y. 

Karol M: Mhhh... 
Mediator: W takim razie jakie masz pomys³y

naprawienia szkody? Jak myœlisz jakie oczeki-
wania mo¿e postawiæ dyrektor szko³y? 

Karol M: Mama mo¿e op³aciæ szklarza,
prawda mamo? 

Mediator: Karolu, zwracam siê do ciebie –
co Ty móg³byœ zrobiæ w tej kwestii? 

Karol M: A to mo¿na coœ zrobiæ, przecie¿ co
ja mogê? Nie zarabiam. 

Mediator: To w jaki inny sposób mo¿na na-
prawiæ szkody? 

Karol M: No mogê posklejaæ pami¹tki, mo-
¿e móg³bym zarobiæ na t¹ szybê? 

Mama Karola: Wypraszam sobie takie uwa-
gi, mnie staæ aby zap³aciæ za wszystkie szkody
i proszê nie manipulowaæ moim synem. To by³
zupe³ny przypadek i nie widzê powodu aby
mój syn ponosi³ a¿ takie konsekwencje. 

Mediator: Pani Bogumi³o pozwólmy Karolo-
wi decydowaæ o formie zadoœæuczynienia, to
jest jego propozycja rozwi¹zania problemu. Ja
doceniam, ¿e Karol czuje siê odpowiedzialny
za wynik³¹ sytuacjê i stara siê w miarê swoich
mo¿liwoœci j¹ naprawiæ. 

Karol M: Zastanawiam siê w jaki sposób
mogê zarobiæ pieni¹dze, nie wiem te¿ ile kosz-
tuje wstawienie takiej szyby? 

Mama Karola: To mo¿e ja zobowi¹¿ê siê do
ustalenia jaki jest koszt szklarza a pieni¹dze na
zakup nowej szyby mo¿e móg³byœ zapracowaæ
w szkole. 

Mediator: Co jeœli nie bêdzie takiej mo¿li-
woœci pracy w szkole? Czy zastanawia³eœ siê
Karolu nad inn¹ propozycj¹ naprawienia szko-
dy? 

Karol M: Mo¿e móg³bym przeprosiæ pana
dyrektora i obiecaæ, ¿e w przysz³oœci nie bêdzie

podobnych systuacji. A co do pracy to mo¿e
pan dyrektor coœ zaproponuje a ja porozma-
wiam na ten temat z mam¹. 

Mediator: Powiedz proszê jak wed³ug Ciebie
mia³yby wygl¹daæ przeprosiny? 

Karol M: Nie chcia³bym aby ktoœ wiedzia³,
¿e go przepraszam. Wola³bym zrobiæ to na
osobnoœci. 

Mediator: Je¿eli to wszystkie twoje propozy-
cje to w takim razie spotkamy siê na sesji
wspólnej za dwa dni z panem dyrektorem. 

II. Spotkanie wstêpne z drug¹ ze stron panem
dyrektorem Andrzejem W. 

Mediator: Dzieñ dobry panu, bardzo proszê
usi¹œæ wygodnie. Panie dyrektorze cieszê siê,
¿e widzi pan mo¿liwoœæ rozwi¹zania tej sprawy
na drodze wspólnie wypracowanych z drug¹
stron¹ porozumieñ. 

Monolog Mediatora:
Zanim poproszê pana o przedstawienie

sprawy, chcia³bym/abym przypomnieæ czym
jest mediacja i jaki jest cel naszego spotkania.
Udzia³ w postêpowaniu mediacyjnym jest do-
browolny czyli ka¿da za stron musi wyraziæ
zgodê na udzia³ w nim jak równie¿ ka¿da ze
stron mo¿e na ka¿dym etapie postêpowanie
zrezygnowaæ z dalszego w nim udzia³u. Jestem
po spotkaniu wstêpnym z Karolem i Jego ma-
m¹, dzisiaj spotykam siê z panem a na kolejnej
sesji spotkamy siê wspólnie. Nasze spotkania
i wszystko co zostanie tu powiedziane jest po-
ufne, i ja jako mediator jestem zobligowany/a
do zachowania w tajemnicy wszystkich infor-
macji w sprawie. Proszê pamiêtaæ, ¿e mediacja
jest postêpowaniem bezstronnym i neutral-
nym czyli mediator nie reprezentuje ¿adnej ze
stron jak równie¿ nie anga¿uje siê w przedmiot
sporu. Moj¹ rol¹ bêdzie jedynie pomaganie
Pañstwu w samodzielnym wypracowaniu naj-
lepszego rozwi¹zania. Prosi³bym/abym aby
w trakcie tego i kolejnych spotkañ przestrzegaæ
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zasad: mówi tylko jedna osoba i nie u¿ywamy
w trakcie wypowiedzi wyra¿eñ o charakterze
obraŸliwym. 

Podczas spotkania wspólnego obie strony
mog¹ prosiæ o spotkanie indywidualne z media-
torem je¿eli bêdzie taka koniecznoœæ. W myœl
zasady akceptowalnoœci obie strony wyra¿aj¹
zgodê na przestrzeganie regu³ mediacji uzgod-
nionych z mediatorem jak równie¿ akceptuj¹
osobê mediatora. Je¿eli zostanie zawarta ugoda
to w jej treœci zostan¹ zawarte wypracowane
przez strony warunki porozumienia. 

Czy w zwi¹zku z tym co zosta³o powiedzia-
ne ma pan pytania? 

Dyrektor: Nie mam pytañ, chcia³bym przed-
stawiæ mój punkt widzenia. Uczeñ klasy II B
zbi³ gablotê wraz z pami¹tkami historycznymi
szko³y, które w wiêkszej czêœci s¹ zniszczone,
nie do rekonstrukcji. Pami¹tki maj¹ nie tylko
wartoœæ materialn¹ ale dla mnie równie¿ emo-
cjonaln¹. By³y dla mnie szczególnie cenne po-
niewa¿ stanowi³y czêœæ mojej historii rodzin-
nej. Przekazywane by³y z pokolenia na pokole-
nie. 

Mediator: Proszê w kilku s³owach coœ opo-
wiedzieæ o Karolu. 

Dyrektor: Ten ch³opiec wielokrotnie ucieka³
z moich lekcji, odstaje od grupy, dziwnie siê
zachowuje. Mimo tego nie widzia³em go wcze-
œniej w bójce z równieœnikami i nie s³ysza³em
skarg na jego temat. 

Mediator: Jak Pan myœli, co takiego siê sta-
³o, ¿e Karol uczestniczy³ w bójce? 

Dyrektor: Nie mam pojêcia, faktycznie, to
do tego ch³opaka niepodobne. Mog³o coœ wy-
j¹tkowego siê wydarzyæ, skoro bra³ udzia³
w bójce.... hm...... 

Mediator: Rozumiem, ¿e szko³a informuje
na bie¿¹co rodziców o takich zdarzeniach. 

Dyrektor: Tak, oczywiœcie, wychowawca
kontaktowa³ siê z rodzicami. Zaanga¿owany
by³ w to równie¿ pedagog szkolny. 

Mediator: Jakie s¹ pana oczekiwania w tej
sprawie? 

Dyrektor: Mam œwiadomoœæ, ¿e nie da siê
pami¹tek odzyskaæ i byæ mo¿e gablota by³a w
nieodpowiedni sposób zabezpieczona. Za pó³
roku odchodzê na emeryturê, nie mam ju¿ si³y
zajmowaæ siê t¹ spraw¹ i niech ktoœ m³odszy to
przejmie. Zale¿y mi jednak na tym, aby ch³o-
pak zrozumia³ co zrobi³ i mnie przeprosi³. 

Mediator: Co konkretnie ma pan na myœli
mówi¹c o zrozumieniu przez Karola tego co siê
sta³o? I jaka forma przeprosin bêdzie pana sa-
tysfakcjonowa³a? 

Dyrektor: Jestem pedagogiem od lat, na-
uczanie i wychowanie m³odzie¿y to moja pasja.
Uwa¿am, ¿e nic tak nie wychowuje jak pono-
szona odpowiedzialnoœæ. Nawet je¿eli czyn nie
by³ zamierzony. 

Osobiœcie chcia³bym publicznych przepro-
sin w szkole podczas apelu, a jako zadoœæuczy-
nienie dla szko³y naprawienia gabloty na koszt
rodziny Karola M. 

Mediator: Sam Pan wspomina³, ¿e odstaje
on od rówieœników, co bêdzie czu³, kiedy bê-
dzie musia³ Pana publicznie przeprosiæ? Co, je-
œli nastawienie wœród kolegów Karola wzbudzi
jeszcze wiêksz¹ niechêæ do ch³opaka takim pu-
blicznym wyst¹pieniem? 

Dyrektor: Hmmm.... nie zastanawia³em siê
nad tym.  /technika pracy cisz¹/

Dyrektor: To mog³oby byæ dla niego trudne,
mo¿e bêdzie lepiej jak przeprosi mnie w gabi-
necie. 

Mediator: Panie dyrektorze, czy wie pan jaki
jest koszt naprawy gabloty, kupno szyby i jej
monta¿u? 

Dyrektor: Tak, zleci³em wycenê i mam kosz-
torys przedstawiony przez firmê, która wyko-
nywa³a nam takie gabloty. Mog¹ oczywiœcie do-
konaæ naprawy, rodzice Karola pokryj¹ tylko
koszty. 

Mediator: A zatem jaki jest koszt szyby i jej
monta¿u? 

Dyrektor: To kwota 5.200,00 tys z³ brutto
wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed
kolejnym takim zdarzeniem. 
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Mediator: Rozumiem, ¿e zbita szyba nie po-
siada³a takiego zabezpieczenia? 

Dyrektor: Nie, dlatego teraz chcemy j¹ za-
bezpieczyæ. 

Mediator: Co jeœli rodzice Karola nie wyra¿¹
zgody na pokrycie kosztów dodatkowych za-
bezpieczeñ? 

Dyrektor: To chyba zrozumia³e, ¿e nowa
szyba powinna byæ zabezpieczona. 

Mediator: Panie dyrektorze, co jeœli rodzice
Karola nie bêd¹ w stanie uiœciæ takiej kwoty?
Wspomina³ Pan o poczuciu odpowiedzialnoœci
ch³opca, czy w zwi¹zku z tym ma Pan propozy-
cje naprawienia tej szkody przez Karola? 

Dyrektor: Nie, nic mi nie przychodzi w tej
chwili do g³owy, ale zastanowiê siê nad tym. 

Mediator: Je¿eli to wszystkie propozycje na
t¹ chwilê, które zaspokoj¹ pana oczekiwania to
w takim razie spotkamy siê na sesji wspólnej
za dwa dni z Karolem. 

III. Spotkanie wspólne z panem dyrektorem
Andrzejem W oraz Karolem M i jego mam¹

Mediator: Witam serdecznie, panie dyrekto-
rze, pani Bogumi³o, Karolu. Spotykamy siê dzi-
siaj wspólnie aby móc us³yszeæ obie strony.
Najpierw jednak, przypomnê wszystkim, ¿e
mediacja to doborowolne i poufne porozumie-
wanie siê stron w obecnoœci bezstronnego
i neutralnego mediatora. Przypominam tak¿e,
¿e obowi¹zuj¹ nas dotychczasowe regu³y i za-
sady komunikacji w mediacji. Mianowicie: mó-
wi tylko jedna osoba, nie przerywamy sobie,
s³uchamy siê wzajemnie i nie u¿ywamy obraŸ-
liwych wyra¿eñ. Wypracowane i zakceptowane
przez Was porozumienie zostanie spisane
w formie ugody. 

W trakcie spotkania bêdê notowa³/a, a po
zakoñczeniu mediacji te zapiski zostan¹ znisz-
czone. 

Poproszê o przedstawienie sytuacji, a tak¿e
zwi¹zanych z ni¹ oczekiwañ i propozycji roz-
wi¹zania konfliktu. 

Panie dyrektorze proszê raz jeszcze powie-
dzieæ, jak pan widzi t¹ sprawê, swoje oczekiwa-
nia i propozycjê porozumienia. 

Dyrektor: Mnie zale¿a³oby na uœwiadomie-
niu Tobie Karolu, ¿e ka¿dy nasz czyn ponosi za
sob¹ konsekwencje. W tym przypadku efektem
Twojego zachowania jest zniszczone mienie
szko³y, które dla mnie osobiœcie ma równie¿
du¿¹ wartoœæ sentymentaln¹. Wiesz, ¿e jestem
z t¹ szko³¹ i tym wszystkim co siê z ni¹ wi¹¿e
zwi¹zany ca³ym moim ¿yciem. I chcia³bym
abyœ przede wszystkim zrozumia³, ¿e nale¿y to
uszanowaæ. Na monitoringu widzieliœmy, ¿e po
zdarzeniu uciek³eœ, tak nie zachowuje siê ktoœ
kto nie czuje siê winien. Dlatego nie wierzê w
szczere intencje i t³umaczenie, ¿e to przez
przypadek. 

Oczekujê aby szkody materialne zosta³y po-
kryte przez Twoich rodziców a od Ciebie chcê
us³yszeæ prawdê i szczere przeprosiny. Co do
kosztów to mam ze sob¹ kosztorys obejmuje
on kupno i monta¿ nowej szyby wraz z dodat-
kowym zabezpieczeniem, wszystko zamyka siê
na kwotê 5.200,00 z³ brutto. 

Mama Karola: Panie dyrektorze, pan prze-
cie¿ wie, ¿e mój syn jest dobrym uczniem i nie
zrobi³ tego umyœlnie. Nie wiem dlaczego wy-
suwa pan tak daleko id¹ce wnioski i traktuje
syna jak huligana, który ma w nosie to co zro-
bi³. 

A kosztorys chcia³abym zobaczyæ, spraw-
dza³am ceny takich szyb i to kwota nie przekra-
czaj¹ca 3.000,00 z³ brutto. 

Dyrektor: Droga pani, co do pilnoœci syna
mia³bym wiele uwag ale nie o tym dzisiaj bê-
dziemy rozmawiaæ. To zdarzenie mia³o miejsce
podczas mojej lekcji na której Karola nie by³o.
I proszê teraz w odwecie nie podejrzewaæ mnie
o nieuczciwoœæ. 

Mediator: Drodzy pañstwo odwo³ujê siê do
zasad naszych spotkañ, stron¹ mediacji jest pa-
ni syn, pani Bogumi³o i teraz Karol zostanie
poproszony o przedstawienie sprawy i bêdzie
mia³ mo¿liwoœæ odpowiedzieæ na oczekiwania
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drugiej strony. Co do strony finansowej bêdzie
ona kolejnym punktem do omówienia i wów-
czas pani bêdzie podejmowa³a decyzje i przed-
stawi swoj¹ propozycjê finansowania. 

Karolu proszê powiedz nam Twój punkt wi-
dzenia tego zdarzenia i zwi¹zane z tym oczeki-
wania i propozycje. 

Karol M: Jak ju¿ mówi³em wczeœniej, nie
chcia³em zbiæ gabloty, sprowokowany ubli¿a-
niem kolegi mia³em ochotê mu do³o¿yæ a zbi³a
siê gablota. To prawda, ¿e uciek³em zaraz po
tym ale ba³em siê jeszcze wiêkszych konse-
kwencji. Wiedzia³em, ¿e powinnienem byæ na
lekcji historii dlatego wola³em uciec. 

Mama Karola: To jednak prawda? Przecie¿
mówi³eœ, ¿e sprawa wagarów jest ju¿ za³atwiona. 

Karol M: Bo jest, to by³ ten jeden raz, nie by-
³em przygotowany do tej lekcji, dzieñ wcze-
œniej przecie¿ wiesz czym siê zajmowa³em, pil-
nowa³em Romka. 

Mama Karola: Dlaczego nie powiedzia³eœ, ¿e
nie masz odrobionych lekcji? Przecie¿ wiesz,
¿e one zawsze s¹ najwa¿niejsze. 

Mediator: Pani Bogumi³o jeszcze raz pozwo-
lê zwróciæ uwagê i prosiæ aby nie przerywa³a
Pani w trakcie wypowiedzi syna. Je¿eli chce pa-
ni wyjaœniæ t¹ sprawê z synem mo¿emy spo-
tkaæ siê za chwilê w pokoju obok na spotkanie
indywidualne. Karolu czy chcesz takiego spo-
tkania je¿eli uwa¿asz, ¿e chcia³byœ coœ wyjaœniæ
pod nieobecnoœæ drugiej strony. 

Karol M: Nie ja nie mam takiej potrzeby,
mamo wyjaœniê to póŸniej. 

Mediator: Karolu przedstawi³eœ sytuacjê czy
mo¿esz równie¿ powiedzieæ jakie s¹ Twoje pro-
pozycje naprawy powsta³ych szkód? 

Karol M: Jest mi naprawdê przykro, ¿e to siê
tak skoñczy³o ale nie jestem w stanie chyba
wszystkiego naprawiæ. Szybê mo¿na wstawiæ
now¹ ale te pami¹tki, nie wszystkie da siê po-
sklejaæ. Bardzo przepraszam pana za to ale na-
prawdê nie chcia³em tego zniszczyæ. 

Dyrektor: Karolu, czy mo¿esz mi wyt³uma-
czyæ dlaczego nie przyszed³eœ na moj¹ lekcjê? 

Karol M: Mówi³em ju¿, ¿e nie by³em przygo-
towany do tego sprawdzianu. Nie chcia³em do-
staæ kolejnej lufy i myœla³em, ¿e napiszê go
w innym terminie jak nauczê siê materia³u. 

Dyrektor: Czy widzisz jak nierozs¹dnie po-
stêpowa³eœ, jedna niew³aœciwa decyzja poci¹-
gnê³a za sob¹ kolejne. Przecie¿ zawsze mog³eœ
przyjœæ i powiedzieæ, ¿e nie znasz materia³u
i prosiæ o zmianê terminu, je¿eli oczywiœcie by-
³yby do tego podstawy. 

Mediator: Czy móg³bym/abym prosiæ obie
strony pana dyrektorze i Ciebie Karolu o za-
mianê ról, na chwilê i spróbowaæ wyjaœniæ t¹
sytuacjê z innego punktu widzenia. Karolu
spróbuj teraz wcieliæ siê w rolê pana dyrektora
i spróbowaæ zobaczyæ przez inny wymiar tê ca-
³¹ sytuacjê. 

Karol M: Chyba wœciek³bym siê jakbym
wk³ada³ tyle pracy a moi uczniowie nie przy-
chodziliby na zajêcia. Nie wiem co bym zrobi³
ale chcia³bym byæ lubianym nauczycielem
w szkole a jako dyrektor oczekiwa³bym prze-
strzegania zasad i regulaminu szko³y. 

Mediator: Panie dyrektorze co pan na to? 
Dyrektor: Powtórzê ju¿ wczeœniej okazywa-

ne zrozumienie, lêk przed konsekwencjami nie
jest dobrym doradc¹ ale jest jak najbardziej
ludzki. Pewnie mia³bym podobne obawy jak
ka¿dy ch³opak w tym wieku. 

Mediator: Chcia³bym/abym zwróciæ uwagê
ile wspólnych wartoœci ³¹czy obie strony, wza-
jemny szacunek, rozumienie zasad i regó³ obo-
wi¹zuj¹cych w szkole i oczywiœcie chêæ rozwi¹-
zania tego konfliktu. 

Czy któraœ ze stron chcia³aby coœ dodaæ,
uzupe³niæ a mo¿e jeszcze zaproponowaæ inne
rozwi¹zanie co do przedmiotu sporu. 

Dyrektor: Nie, ja nie mam ju¿ nic do doda-
nia

Karol M: Nie, ja te¿ powiedzia³em wszystko
Mediator: W takim razie mo¿e spróbujmy

podsumowaæ to wszystko co zosta³o powie-
dziane. Mamy dane co do wydarzeñ i okolicz-
noœci, czyli zbitej szyby, zniszczonych pami¹-
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tek szkolnych i przy okazji wyjaœniliœmy powód
nieobecnoœci Karola na lekcji historii. 

Propozycj¹ naprawienia szkód materialnych
wysuniêt¹ przez pana dyrektora jest kupno
i monta¿ nowej szyby wraz z dodatkowym za-
bezpieczeniem na koszt rodziców Karola M,
który zosta³ wyceniony na 5.200,00 z³, oraz
osobistych przeprosin od Karola za to zdarze-
nie. Przeprosiny mia³yby byæ na osobnoœci np.
w pokoju pana dyrektora. 

Propozycj¹ Karola jako zadoœæuczynienie za
powsta³e szkody jest w miarê mo¿liwoœci skle-
jenie, naprawa pami¹tek szkolnych oraz odpra-
cowanie na rzecz szko³y wartoœci zbitej szyby.
Oraz pokrycie przez rodziców Karola kosztów
zbitej szyby, której wartoœæ podana przez pani¹
Bogumi³ê opiewa na 3.000,00 z³ brutto. 

Czy s¹ Pañstwo zgodni co do podsumowa-
nia i nadal potwierdzaj¹ swoje propozycje? 

Dyrektor: Tak
Karol M, matka Karola: Tak, tak
Mediator: Dobrze, a zatem zacznijmy po-

rz¹dkowaæ ustalenia stron. Zaczniemy od pro-
pozycji przeprosin, które s¹ punktem zgod-
nym. Karolu kiedy przeprosisz pana dyrektora? 

Karol M: Mogê to zrobiæ nawet i teraz. 
Dyrektor: Karolu chcia³bym abyœ przyszed³

do mnie do gabinetu jutro, niech to bêdzie na-
sza mêska rozmowa i z przyjemnoœci¹ przyjmê
Twoje przeprosiny. 

Karol M: Dobrze, niech tak bêdzie. 
Mediator: Kolejn¹ spraw¹ jest naprawa pa-

mi¹tek szkolnych. Karolu kiedy siê tym zaj-
miesz i w jaki sposób? 

Karol M: Chcia³bym to zrobiæ jak najszyb-
ciej, najlepiej w najbli¿sz¹ sobotê i chcia³bym
do pomocy poprosiæ mojego kuzyna, który zaj-
muje siê modelarstwem. Rozmawia³em ju¿
o tym z nim i wiem, ¿e jest wolny w najbli¿sz¹
sobotê o 10: 00. On ma specjalistyczne kleje
i potrafi spoiæ nawet najmniejsze datale. 

Mediator: Panie dyrektorze co pan na t¹ pro-
pozycjê? 

Dyrektor: To bardzo dobra wiadomoœæ, mo-
¿e uda siê uratowaæ wiêcej ni¿ myœla³em ale i
sam równie¿ chcia³bym byæ przy tych pracach. 

Mediator: W najbli¿sz¹ sobotê, czyli dnia 28
stycznia 2012 o której godzinie? 

Karolu, panie dyrektorze? 
Dyrektor: Ja jestem na miejscu, wiêc mo¿e

Karol zaproponuje. 
Karol M: O 10: 00? 
Dyrektor: Dobrze, jesteœmy umówieni. 
Mediator: Panie dyrektorze, gdzie odbêdzie

siê naprawa pami¹tek? 
Dyrektor: O 10: 00 bêdê w szkole w swojej

pracowni nr 5, tam bêdê czeka³ na ch³opców i
tam te¿ znajduj¹ siê wszystkie zniszczone
przedmioty. 

Mediator: Karolu, jak s¹dzisz ile czasu po-
trzebujesz na to? I co, je¿eli nie wszystkie rze-
czy zostan¹ naprawione tego samego dnia? 

Karol: Nie wiem, a w sobotê mogê zostaæ do
15:00. Je¿eli nie zd¹¿ymy ze wszystkim, mogê
przyjœæ w nastêpn¹ i kolejn¹ a¿ wszystko zrobi-
my. 

Mediator: Panie dyrektorze, czy bêdzie pan
dysponowa³ czasem przez kolejne dwie soboty
je¿eli zajdzie taka potrzeba? Bo rozumiem, ¿e
chcia³by pan byæ obecny przy rekonstrukcji pa-
mi¹tek. 

Dyrektor: Tak, moje ca³e ¿ycie to ta szko³a,
nie mam nic przeciwko aby spotkaæ siê w kolej-
ne soboty miesi¹ca. 

Mediator: PrzejdŸmy w takim razie do kolej-
nej sprawy, naprawy szyby. Pani Bogumi³o 

i panie dyrektorze kwoty jakie zosta³y poda-
ne to 5.200,00 i 3.000,00. Oboje Pañstwo
przedstawiliœcie kosztorysy, a zatem ró¿nica
wynosi 2.200,00 i jak wynika z kosztorysu pa-
na dyrektora jest to koszt wykonania dodatko-
wego zabezpieczenia w postaci zdobionej kra-
ty. Pani Bogumi³o w pani kosztorysie nie ma
wyszczególnionej pozycji dodatkowej kraty czy
w takim razie kosztorys uwzglêdnia ten koszt.

Mama Karola: Oczywiœcie, ¿e nie ma pozycji
dodatkowego zabezpieczenia bo nie widzê po-
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wodu, abym ponosi³a te koszty. Mój syn przy-
czyni³ siê do zbicia szyby i jak najbardziej zga-
dzam siê z pokryciem jej kosztów ale nic poza
tym. 

Dyrektor: Czy rozumie pani, ¿e dodatkowa
krata mo¿e zabezpieczyæ przed podobnymi
zniszczeniami? To równie¿ jest w pani intere-
sie. 

Mama Karola: Oczywiœcie, ¿e odpowiednie
zabezpieczenie jest równie¿ w moim interesie
tak samo jak i innych rodziców a tak¿e i pana.
Ale nie wiem dlaczego przy okazji tego zdarze-
nia chce pan zrzuciæ ca³y koszt dodatkowej kra-
ty na mnie. Czy uwa¿a pan, ¿e jest to uczciwe? 

Dyrektor: Droga pani, proszê nie pos¹dzaæ
mnie o nieuczciwoœæ, wie pani, ¿e mnie jak ni-
komu innemu zale¿y na rozwi¹zaniu tej spra-
wy. 

Mama Karola: Mam w¹tpliwoœci
Mediator: Przepraszam pani Bogumi³o, pa-

nie dyrektorze, proszê zatem powiedzieæ czy
ma pan inny pomys³ na pokrycie kosztów za-
bezpieczenia szyby? 

Dyrektor: S¹ pewne mo¿liwoœci, ale musia³-
bym ustaliæ to z ksiêgow¹. Nie mniej jednak
odst¹piê od kosztów kraty. Zostan¹ one w ca-
³oœci pokryte z œrodków szkolnych. 

Mediator: Je¿eli obie strony s¹ zgodne co do
tego, to pozostaje ustaliæ formê uiszczenia
kwoty 3.000,00 z³. Pad³a propozycja ze strony
Karola, ¿e móg³by odpracowaæ byæ mo¿e
w szkole. Panie dyrektorze czy by³abym taka
mo¿liwoœæ? 

Dyrektor: Wiele jest pracy na terenie szko³y,
któr¹ móg³byœ podj¹æ Karolu ale 3 tys. z³ to zbyt
du¿a kwota aby by³a w ca³oœci pokryta przez
szko³ê. Dlatego proponujê abyœ odpracowa³ na
rzecz szko³y kwotê w wysokoœci 1.500,00 z³
a drug¹ po³owê pokryj¹ Twoi rodzice.

Mediator: Karolu czy zgadzasz siê na propo-
zycjê pana dyrektora? 

Karol M: Tak ale co mia³bym robiæ? 

Dyrektor: Mia³bym kilka propozycji a jedn¹
z nich jest skatalogowanie naszej biblioteki
w komputerze. Panie z biblioteki maj¹ z tym
problem i przyda³aby siê im pomoc a Ty chyba
poradzisz sobie z tym sprawniej. 

Karol M: Bardzo chêtnie, lubiê pracê na
komputerze. 

Mediator: Pani Bogumi³o do uiszczenia zo-
sta³a kwota 1,5 tys. z³ czy zgadza siê pani wp³a-
ciæ t¹ kwotê na konto szko³y? 

Mama Karola: Ja jestem w stanie uiœciæ ca³¹
kwotê 3 tys. z³ ale skoro Karol chce podj¹æ siê
pracy to rzeczywiœcie mo¿e byæ dobre rozwi¹-
zanie. 

Mediator: Czy obie strony s¹ usatysfakcjo-
nowane i wykonanie zobowi¹zañ zaspokoi
wszystkie roszczenia jednej jak i drugiej stro-
ny. Je¿eli pozosta³y jeszcze kwestie, które bu-
dz¹ w¹tpliowœæ to bardzo proszê zg³asiæ a je¿e-
li nie to mo¿emy zacz¹æ spisywaæ ugodê. 

Dyrektor: Powiedzia³bym wiêcej nie tylko
jestem usatysfakcjonowany ale i mile zasko-
czony wspó³prac¹ Karola i chcia³bym te¿ przy
okazji podziêkowaæ pani Bogumile za wspó³-
pracê. 

Mama Karola: My te¿ cieszymy siê, ¿e ta
sprawa siê tak skoñczy³a, po tych wszystkich
nieprzyjemnoœciach z którymi spotka³ siê mój
syn i przy okazji ja, zastanawia³am siê powa¿-
nie nad zmian¹ szko³y ale dzisiaj mogê powie-
dzieæ, ¿e zasady jakie ma szko³a nie tylko zapi-
sane s¹ na papierze ale wciela siê je w ¿ycie.
Dziêkujê równie¿ panu dyrektorze za mo¿li-
woœæ rozwi¹zania konfliktu przez mediacjê, ni-
gdy wczeœniej nie bra³am w takim postêpowa-
niu udzia³u a teraz widzê, ¿e jest ona korzyst-
na dla wszystkich stron. 

Mediator: Cieszê siê i gratulujê Pañstwu
rozwi¹zania konfliktu, ustaleñ, które zosta³y
przez strony wypracowane i zapisane w formie
ugody. 
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