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Witam! 
Chcia³bym siê z wami podzieliæ kilkoma

moimi wra¿eniami z mojej dzia³alnoœci jako
wolontariusz dla "Lambeth Mediation Service"
lub w skrócie LM5. Organizacja ta znajduje siê
w Londynie i swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmuje
dzielnicê administracyjn¹ "Lambeth" w której
i ja mieszkam od 3 lat. 

Nasza dzia³alnoœæ nakierowana jest na zwy-
k³ych przedstawicieli lokalnej spo³ecznoœci
i polega na prowadzeniu mediacji pomiêdzy
stronami, zwykle spieraj¹cymi siê s¹siadami.
Serwis ten dostêpny jest dla obu stron ca³kowi-
cie bezp³atnie i poza kilkoma osobami w biu-
rze w wiêkszoœci jest dostarczany przez wolon-
tariuszy. 

Moja przygoda z LMS zaczê³a siê latem 2010
od og³oszenia w gazecie o treningu dla nowych
mediatorów wolontariuszy. Trening ten trwa³
ponad tydzieñ i myœlê, ¿e bardzo dobrze przy-
gotowa³ nas do naszej roli. Grupa oko³o 20
osób by³a niezmiernie zró¿nicowana. Pamiê-
tam, ¿e jedna osoba zawodowo zajmowa³a siê
ju¿ mediacjami dla lokalnego urzêdu S¹dowe-
go. By³a tam te¿ wysoka, elegancka prawnicz-
ka, która postanowi³a wzi¹æ roczn¹ przerwê
w niez³ej jak dot¹d karierze. Prawdopodobnie
znasz to uczucie kiedy tego typu osoby zwykle
budz¹ w tobie nieœmia³oœæ i wpêdzaj¹ w kom-
pleksy. Niewielka jednak czêœæ z nas mia³a ju¿
jakieœ doœwiadczenia w mediacjach, wiêc nie
tylko ja bytem tam, na pocz¹tku, podenerwo-
wany. Jak siê potem okaza³o, poza ogólnymi
zasadami jakie nam równie¿ przedstawiono,
LMS ma swoj¹ dok³adnie okreœlon¹ strukturê

procesu mediacji i wszyscy wolontariusze ma-
j¹ za zadanie siê jej trzymaæ. Tak wiêc ka¿dy
znalaz³ coœ czego móg³ siê nauczyæ na trenin-
gu. Dla mnie najwa¿niejsze by³o to, ¿e ci jak to
mówimy "ro¿nego koloru i maœci" ludzie darzy-
li siê wzajemnie nies³ychan¹ uprzejmoœci¹
i wzajemnym szacunkiem. Wszyscy siê na wza-
jem wspieraliœmy i uzupe³nialiœmy. Atmosfera,
wiêc stawa³a siê coraz milsza i cieplejsza
z up³ywem czasu. 

Innym wa¿nym aspektem by³o praktykowa-
nie w grupach nabytej wiedzy. Powiedzia³bym
ze oko³o 50% treningu to praktykowanie w³a-
œnie (tak zwane "scenki" oparte na przyk³adach
z ¿ycia), wliczaj¹c liczne oceny i podsumowa-
nia od obserwatorów. '

Oczywiœcie nie zapomnieliœmy te¿ o œmie-
chu! Co prawda weso³a atmosfera znacznie siê
zmieni³a kiedy w kolejnym tygodniu wrócili-
œmy do naszej sali w celu zdania fina³owego
egzaminu. Tu równie¿ braliœmy udzia³ w od-
grywaniu scenek. Nie by³o to wiêc, a¿ takie
trudne, bo mieliœmy ju¿ w tym niez³¹ wprawê,
ale to zawsze egzamin. Musze tu przyznaæ ¿e
sposób oceniania niesamowicie mnie zaskoczy³
swoj¹ dog³êbnoœci¹ rozwiniêciem i rozbiciem
na poszczególne aspekty, wa¿ne w ocenie przy-
sz³ego mediatora. 

Po treningu przysz³o jak zwykle zacz¹æ braæ
udzia³ w mediacjach. I tu IMS mia³ swoj¹
sprawdzon¹ strukturê, nie musieliœmy siê wiêc
obawiaæ, ¿e zostaniemy wrzuceni na "g³êbok¹
wodê". Ka¿dy nowy wolontariusz zaczyna od
wizyt domowych, które polegaj¹ z grubsza na
bezstronnym wys³uchaniu ka¿dej ze stron
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zwykle w ich w³asnym mieszkaniu. Zasad¹
LM5 jest to, ¿e wizyta zawsze odbywa siê w pa-
rach, a ¿ó³todziobom towarzyszy znacznie bar-
dziej doœwiadczony wolontariusz. Dla mnie
wizyty te s¹ zawsze wspania³¹ okazj¹ do do-
wiedzenia siê, jak ¿yj¹ zwykli Londyñczycy, jak
i równie¿ poznania nowych ciekawych ludzi.
Nie s¹ one trudne. Z moich obserwacji wynika,
¿e obojêtnie jak zaciek³e wzajemne problemy
maj¹ strony, w stosunku do wolontariuszy ka¿-
dy stara siê zachowaæ jak najlepiej. 

Iloœæ czasu jaki oferujemy LM5 jest ro¿na.
Œrednio ka¿dy wolontariusz poœwiêca 2 godzi-
ny miesiêcznie w sprawach mediacji, to rów-
nie¿ nie sprawia wiêkszego problemu w co-
dziennym rozk³adzie dnia. 

Jeœli chodzi o w³aœciwe mediacje gdzie do-
chodzi do spotkania siê i komunikacji pomiê-
dzy stronami to mia³em okazje braæ w nich

udzia³ tylko raz i pe³ni³em w nich rolê recep-
cjonisty. Tutaj równie¿ dwóch wolontariuszy
prowadzi mediacje, zawsze maj¹ jedn¹ osobê
do pomocy, w postaci w³aœnie recepcjonisty.
Dla mnie to bardzo ciekawe doœwiadczenie ob-
serwowaæ jak nastawienia dwóch ró¿ni¹cych
siê stron zmieniaj¹ siê, a poziom komunikacja
miedzy nimi wzrasta podczas spotkania. 

Bycie wolontariuszem w organizacji takiej
jak LMS z pewnoœci¹ dostarcza satysfakcji ale
i równie¿ daje mo¿liwoœæ poznania naprawdê
wspania³ych ludzi, którzy tak¿e pragn¹ wnieœæ
coœ pozytywnego do swojej lokalnej spo³eczno-
œci. Czy to wykonuj¹c zadania dla LMS, czy gdy
siê spotykamy by coœ uczciæ w pubie, zawsze
œwietnie siê czujê w ich towarzystwie i to jest
chyba najwa¿niejszym elementem, który mnie
motywuje do dalszego rozwoju w tym kierun-
ku.
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Wspó³czesna administracja publiczna musi
sprostaæ coraz bardziej ró¿norodnym i stale ro-
sn¹cym oczekiwaniom ze strony obywateli.
Obserwujemy sta³y wzrost zadañ administracji
publicznej, co powoduje rozbudowywanie
i komplikowanie jej struktur.1 Przed admini-
stracj¹ publiczn¹ stoj¹ nowe wyzwania i nowe
zagro¿enia, którym pañstwo powinno spro-
staæ. Dlatego na nowo okreœla siê misjê i status
administracji publicznej, stopniowo odchodz¹c
od klasycznej roli administracji, buduj¹c model
administracji oparty na koncepcji good gover-
nance,2 podkreœlaj¹c tym samym znaczenie ta-
kich wartoœci jak s³u¿ebnoœæ, przyjaznoœæ, ela-
stycznoœæ, prawoœæ, przejrzystoœæ, dialog czy
partnerstwo. W dniu 6 wrzeœnia 2001 r. Parla-
ment Europejski uchwali³ "Europejski Kodeks
Dobrej Praktyki Administracyjnej" (dalej
"KDA") opracowany przez Ombudsmana
(Rzecznika Praw Obywatelskich) Unii Euro-
pejskiej Jacoba Södermana. KDA nie ma mocy
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cej, nie mniej jednak
przyjête w nim zalecania wyznaczaj¹ standardy
przydatne do oceny funkcjonowania admini-
stracji w danym pañstwie. Przyjêcie ich do we-
wnêtrznego porz¹dku prawnego ma przyczyniæ
siê do lepszego dzia³ania organów administra-
cji oraz stanowiæ gwarancjê skutecznej ochrony
praw obywateli. Dzieñ wczeœniej, bo dnia
5 wrzeœnia 2001 r. Komitet Ministrów Rady
Europy przyj¹³ Rekomendacjê Rec (2001)
9 w sprawie zastosowania alternatyw wobec
s¹dowego rozstrzygania sporów miêdzy w³a-

dzami administracyjnymi a osobami (strona-
mi) prywatnymi,3 w której zachêca siê pañstwa
cz³onkowskie do wprowadzenia u siebie me-
chanizmów sprzyjaj¹cych stosowaniu alterna-
tywnych metod rozwi¹zywaniu sporów. Mo¿na
zatem mówiæ o przewartoœciowaniu dotych-
czasowego spojrzenia na administracjê i ogól-
nym europejskim trendzie tworzenia przyja-
znej obywatelowi (i innym podmiotom) admi-
nistracji publicznej.4

W takim kszta³cie administracji publicznej
pojawi³o siê miejsce dla takich instytucji jak
mediacja, wprowadzona w Polsce w 2004 roku
do postêpowania s¹dowoadministracyjnego
w Rozdziale 8 Postêpowanie mediacyjne i uproszczo-
ne w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Pra-
wo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; da-
lej: "PostAdmU"). Dalsze unormowania postê-
powania mediacyjnego przed s¹dem admini-
stracyjnym zosta³y uregulowane w art. 27
Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustro-
ju s¹dów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.; dalej: "UstS¹dAdmU") oraz
w § 36 ust. 2 Rozporz¹dzenia Prezydenta
Rzeczpospolitej z dnia 18 wrzeœnia 2003 r. –
Regulamin wewnêtrznego urzêdowania woje-
wódzkich s¹dów administracyjnych (Dz. U. Nr
169, poz. 1646 ze zm.; dalej: "RegWSA"). 

Celem niniejszej pracy jest przybli¿enie in-
stytucji mediacji w postêpowaniu s¹dowoad-
ministracyjnym. Zdajê sobie sprawê, ¿e nie jest
to wyczerpuj¹ca prezentacja, mam jednak na-
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dziejê, ¿e sk³oni do dalszych rozwa¿añ w tej
kwestii. 

Wszczêcie postêpowania mediacyjnego
Zgodnie z art. 115 PostAdmU, postêpowa-

nie mediacyjne mo¿e dotyczyæ ka¿dej sprawy
nale¿¹cej do zakresu kognicji wojewódzkich
s¹dów administracyjnych. Przedmiotem postê-
powania mo¿e byæ kilka spraw zawis³ych przed
s¹dem, jeœli tocz¹ siê miêdzy tymi samymi
stronami.5 Niedopuszczalne jest w³¹czenie
w postêpowanie mediacyjne spraw, które nie
zosta³y skierowane na drogê s¹dow¹, czy na-
wet administracyjn¹6, tak¿e wówczas, gdy miê-
dzy stron¹ a organem administracji publicznej
faktycznie zachodzi jeszcze inny spór. Bior¹c
pod uwagê zakres przedmiotowy s¹dowej kon-
troli administracji okreœlony w art. 3 § 2 Po-
stAdmU, mo¿na wskazaæ kategorie skarg,
w których mediacja nie bêdzie prowadzona.
Dotyczy to przede wszystkim skarg na akty or-
ganu administracji rz¹dowej: prezesa Rady Mi-
nistrów oraz wojewody, a tak¿e regionalnych
izb obrachunkowych.7 J. Œwi¹tkiewicz podkre-
œla, i¿ mediacja mo¿e byæ zastosowana w tych
sprawach, w których organy administracji
dzia³aj¹ w ramach luzu decyzyjnego, a przede
wszystkim uznania administracyjnego.
W tych¿e sprawach, w których ka¿de rozwi¹za-
nie jest mo¿liwe – poniewa¿ nie wchodz¹ w grê
tzw. decyzje zwi¹zane, wykluczaj¹ce swobodê
manewru – rozwi¹zywanie sporów w przedsta-
wiony sposób jest mo¿liwe.8

Mediacja mo¿e byæ wszczêta na wniosek
skar¿¹cego lub organu, jak równie¿ z urzêdu
przez s¹d, ilekroæ s¹d uzna to za celowe. Wnio-
sek o wszczêcie mediacji musi zostaæ z³o¿ony
przed wyznaczeniem rozprawy i musi spe³niaæ
wszystkie wymogi formalne pisma procesowe-
go, a ponadto powinien zawieraæ wskazanie
obszaru mediacji – zagadnieñ, które powinny
zostaæ wyjaœnione i przedyskutowane.9 Wnio-
sek o wszczêcie mediacji mo¿e byæ zawarty za-

równo w skardze, w odpowiedzi na skargê, jak
i w odrêbnym piœmie – jednak¿e musi z³o¿ony
do s¹du zawsze przed dat¹ dorêczenia stronie
zawiadomienia o rozprawie. Wniosek o wsz-
czêcie postêpowania mediacyjnego z³o¿ony po
tym terminie jest bezskuteczny i podlega odda-
leniu.10 Zgodnie z § 25 RegWSA, przewodni-
cz¹cy danego wydzia³u ustala terminy rozpraw
na okres kwarta³u, natomiast skargi trafiaj¹ na
rozprawê wed³ug kolejnoœci wp³ywu. Zatem
strony uprawnione do ¿¹dania przeprowadze-
nia mediacji nie maj¹ pe³nej wiedzy o wyzna-
czonym terminie rozprawy. Informacja ta jest
przekazywana stronie przez sekretariat s¹du
po up³ywie pewnego czasu od momentu wy-
znaczenia rozprawy. Mo¿e okazaæ siê, ¿e wnio-
sek o mediacjê zostanie z³o¿ony ju¿ po wyzna-
czeniu rozprawy i bêdzie nieskuteczny, chocia¿
strona nie mia³a œwiadomoœci up³ywu termi-
nu.11

Sam wniosek strony o przeprowadzenie po-
stêpowania mediacyjnego nie przes¹dza jesz-
cze o tym, czy mediacja bêdzie mia³a miejsce,
poniewa¿ wniosek nie wszczyna wprost postê-
powania mediacyjnego ani nie obliguje s¹du do
jego przeprowadzenia. S¹d bada z³o¿ony przez
stronê wniosek i dokonuje oceny, co do celo-
woœci przeprowadzenia takiego postêpowania.
S¹d, je¿eli uzna, ¿e mediacja jest niecelowa,
odrzuca wniosek o wszczêcie mediacji w dro-
dze postanowienia, na które stronie przys³ugu-
je za¿alenie.12

Postêpowanie mediacyjne mo¿e byæ równie¿
wszczête pomimo braku wniosku stron o prze-
prowadzenie mediacji. Tak¹ mo¿liwoœæ daje
art. 115 § 2 PostAdmU. O skierowaniu sprawy
do mediacji mo¿e, w takim przypadku, zdecy-
dowaæ sêdzia lub sk³ad orzekaj¹cy – równie¿
po wyznaczeniu rozprawy. Niektórzy teoretycy
uznaj¹ takie rozwi¹zanie za chybione: same
strony maj¹ wiedzieæ lepiej, czy mediacja ma
sens, czy te¿ nie, a próba mediacji wbrew woli
oznacza niepotrzebne wyd³u¿enie postêpowa-
nia. Inni autorzy zwracaj¹ uwagê na to, ¿e wie-
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le spraw polega na nieporozumieniu miêdzy
skar¿¹cym a administracj¹, którego nie uda³o
siê wyjaœniæ w toku postêpowania administra-
cyjnego.13

Cel postêpowania mediacyjnego
Celem postêpowania mediacyjnego jest wy-

jaœnienie i rozwa¿enie okolicznoœci faktycz-
nych i prawnych sprawy oraz przyjêcie przez
strony ustaleñ, co do sposobu jej za³atwienia
w granicach obowi¹zuj¹cego prawa. Rol¹ pro-
wadz¹cego postêpowanie mediacyjne jest wy-
jaœnienie stronom, czy w toku postêpowania
przed organem administracji publicznej dosz³o
do naruszenia prawa, na czym ono polega³o, ja-
kie mog¹ tyæ nastêpstwa konkretnego uchybie-
nia i wreszcie, jakie dzia³ania powinny byæ
podjête w celu usuniêcia stwierdzonych naru-
szeñ. Wyjaœnienie skar¿¹cemu, ¿e mylnie do-
patrywa³ siê naruszenia prawa w dzia³aniach
organu administracyjnego, mo¿e doprowadziæ
do cofniêcia skargi i w konsekwencji umorze-
nia postêpowania s¹dowoadministracyjnego.
Z kolei wykazanie organowi administracyjne-
mu, ¿e dopuœci³ siê okreœlonych naruszeñ pra-
wa, mo¿e doprowadziæ do wyeliminowania
z obrotu prawnego wadliwego aktu lub czyn-
noœci i merytorycznego za³atwienia sprawy ad-
ministracyjnej.14 Prowadz¹cy posiedzenie me-
diacyjne dokonuje analizy stanu prawnego
sprawy przez rekonstrukcjê norm prawa proce-
sowego i materialnego. Zaprezentowanie pra-
wid³owego przebiegu procesu decyzyjnego
w konsekwencji ma sk³oniæ strony do podjêcia
dyskusji nad przebiegiem postêpowania admi-
nistracyjnego. Ponadto rol¹ mediatora jest eks-
ponowanie tych elementów decyzyjnych, które
jego zdaniem, zawieraj¹ wady lub przeciwnie,
podkreœlanie, ¿e proces decyzyjny wad nie za-
wiera. Dzia³ania mediatora, nie mog¹ przybraæ
postaci rozstrzygniêcia sporu zaistnia³ego miê-
dzy stronami.15 Celem jest zawsze szukanie
sposobu rozwi¹zania sporu w granicach obo-

wi¹zuj¹cego prawa, bez wykonywania czynno-
œci orzeczniczych. 

Mediator prowadz¹cy postêpowanie 
mediacyjne

Uregulowania prawne, dotycz¹ce wyznacze-
nia osoby prowadz¹cej postêpowanie media-
cyjne, zawiera m. in. art. 116 §1 PostAdmU
oraz art. 27 UstS¹dAdmU. Zgodnie z powo³a-
nymi przepisami, mediatorem w postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi mo¿e byæ re-
ferendarz s¹dowy lub sêdzia, tak¿e sêdzia spra-
wozdawca. Szczególnie w drugiej ze wskaza-
nych sytuacji nie trudno oprzeæ siê wra¿eniu,
¿e sêdzia, który najpierw prowadzi w sprawie
mediacjê zakoñczon¹ niepowodzeniem, a na-
stêpnie uczestniczy w wydawaniu w tej samej
sprawie wyroku, kszta³tuje sobie pogl¹d mog¹-
cy rzutowaæ na rozstrzygniêcie sprawy. Prowa-
dzenie mediacji przez sêdziego w sprawie, nie
mieœci siê w katalogu przes³anek z art. 18 §
1 PostAdmU, które prowadz¹c¹ do wy³¹czenia
sêdziego od rozpoznawania sprawy. Brak jest
odrêbnych uregulowañ ustawowych w kwestii
mediacji, które wykluczy³yby sêdziego prowa-
dz¹cego postêpowanie mediacyjne od orzeka-
nia w sprawie objêtej postêpowaniem media-
cyjnym. Zastrze¿enia te sprowadzaj¹ siê do za-
rzutu, i¿ mediacja poprzedzaj¹ca rozstrzyganie
sporu ma cechy "przeds¹du".16 Jeœli w toku po-
stêpowania decyzyjnego przeprowadzone zo-
stanie postêpowanie dowodowe, co przepisy
PostAdmU dopuszczaj¹,17 to mog³oby to pro-
wadziæ do rozszerzenia zakresu kontroli decy-
zji administracyjnych i modyfikacji modelu s¹-
downictwa administracyjnego przez objêcie
nim mo¿liwoœci czynienia przez s¹d admini-
stracyjny ustaleñ dotycz¹cych stanu faktyczne-
go sprawy. Sêdzia – prowadz¹c mediacjê, ma
mo¿liwoœæ zapoznania siê ze spraw¹ przed
przyst¹pieniem do rozstrzygania w jej przed-
miocie. W takim wypadku mediacja prowadziæ
mo¿e do uzyskania dodatkowych informacji
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o sporze, niezawartych w aktach administra-
cyjnych lub s¹dowoadministracyjnych. Trudno
dopatrywaæ siê tu klasycznej roli mediatora, ja-
ko osoby bezstronnej, niezale¿nej od instytucji
w ramach, której toczy siê postêpowanie.18

W tym miejscu warto zaznaczyæ, i¿ dla ka¿de-
go rodzaju mediacji, tak¿e prowadzonych
przed s¹dem administracyjnym, istotn¹ kwe-
sti¹ jest osoba mediatora i jego umiejêtnoœci
prowadzenia sprawy w sposób u³atwiaj¹cy
stronom konfliktu dojœcie do porozumienia
i zakoñczenia sporu. 

Przebieg postêpowania mediacyjnego
Posiedzenie mediacyjne jest posiedzeniem

jawnym.19 Uczestnicz¹ w nim strony, przy
czym zgodnie z § 36 ust. 4 RegWSA przewidu-
je siê wezwanie stron do osobistego stawien-
nictwa; w imieniu organu administracji powin-
na wystêpowaæ osoba umocowana do podjêcia
uzgodnieñ mediacyjnych. Je¿eli strona repre-
zentowana jest przez pe³nomocnika, to rów-
nie¿ jego nale¿y powiadomiæ o posiedzeniu
mediacyjnym. Z przebiegu postêpowania spi-
suje siê protokó³, który podpisuje mediator
oraz strony. W protokole zamieszcza siê stano-
wiska stron, a w szczególnoœci dokonane przez
strony ustalenia, co do sposobu za³atwienia
sprawy. Tego rodzaju uzgodnienia w œwietle
prawa s¹ ró¿norodnie kwalifikowane. Mo¿liwe
wydaj¹ siê nastêpuj¹ce warianty podjêtych
ustaleñ – jako umowa, przyrzeczenie lub wi¹-
¿¹ca informacja. W praktyce nie da siê ich jed-
nak zastosowaæ wprost20 dlatego, rozwa¿aj¹c
konkretn¹ sprawê, nale¿y uwzglêdniæ indywi-
dualne okolicznoœci tworz¹ce stan faktyczny
i prawny tej sprawy. Precyzyjne zapisanie treœci
dokonanych ustaleñ, ograniczy mo¿liwoœci do-
wolnej interpretacji.21 W praktyce mo¿e siê
zdarzyæ, i¿ organ administracyjny wyda roz-
strzygniêcie odmienne od ustalonego w toku
mediacji. W takiej sytuacji strona mo¿e z³o¿yæ
na tê decyzjê now¹ skargê do s¹du. Niew¹tpli-

wie wydawanie rozstrzygniêæ odbiegaj¹cych od
ustalonych w trakcie mediacji, nale¿y postrze-
gaæ jako wprowadzanie w b³¹d, czego nie mo¿-
na pogodziæ z zasad¹ zaufania obywatela do
pañstwa i obowi¹zuj¹cego prawa, godz¹ce
w zasadê demokratycznego pañstwa prawne-
go, które swoje Ÿród³o ma w art. 2 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku (Dz. U. Nr 78 poz. 483). Z utrwalo-
nego orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego
wynika, i¿ zasada zaufania do pañstwa wyra¿a
siê poprzez zaufanie obywateli nie tylko do li-
tery prawa, ale przede wszystkim do sposobu
jego interpretacji przyjmowanej w praktyce
stosowania prawa przez organy pañstwa.
Okreœlaj¹c treœæ tej konstytucyjnej zasady nie
mo¿na ignorowaæ podstawowego faktu, i¿
w œwiadomoœci spo³ecznej treœæ prawa rozpo-
znawana jest przede wszystkim ze sposobu je-
go interpretacji w praktyce stosowania prawa
przez organy pañstwowe.22 W innym orzecze-
niu Trybuna³ Konstytucyjny podkreœla, i¿ kon-
stytucyjna zasada zaufania do pañstwa ma
swoje Ÿród³o równie¿ w zasadzie legalnoœci
dzia³ania organów administracyjnych. Obywa-
tel ma prawo oczekiwaæ trwa³oœci regu³ postê-
powania tocz¹cego siê w jego sprawie oraz te-
go, ¿e w trakcie postêpowania nie zostan¹ one
zmienione w stosunkach miêdzy obywatelem
a organami administracji pañstwowej i samo-
rz¹dowej.23

Postêpowanie mediacyjne, poza dokona-
niem postanowieñ miedzy uczestnikami me-
diacji, mo¿e siê zakoñczyæ siê równie¿ cofniê-
ciem skargi. Wniosek ten mo¿e byæ wniesiony
w odrêbnym piœmie procesowym lub zg³oszo-
ny ustnie do protoko³u. W takim przypadku
prowadz¹cy mediacjê – sêdzia lub referendarz
s¹dowy – powinien wydaæ zarz¹dzenie o skie-
rowaniu sprawy na posiedzenie niejawne w ce-
lu umorzenia postêpowania s¹dowoadmini-
stracyjnego.24

Protokó³ z posiedzenia mediacyjnego podpi-
suje mediator oraz strony, co jest pewnym od-
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stêpstwem od ogólnych regu³ obowi¹zuj¹cych
w postêpowaniu przed s¹dem administracyj-
nym. Przepis art. 116 § 3 PostAdmU nale¿y
traktowaæ jako przepis szczególny wobec art.
101 § 2 PostAdmU, zgodnie z którym do z³o-
¿enia podpisu na protokole zobowi¹zany jest
przewodnicz¹cy oraz protokolant, z pominiê-
ciem stron. 

Wynik postêpowania mediacyjnego
Zgodnie z brzmieniem art. 117 § 1 PostAd-

mU, na podstawie ustaleñ dokonanych w po-
stêpowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub
zmienia zaskar¿ony akt albo wykonuje lub po-
dejmuje inn¹ czynnoœæ, stosownie do okolicz-
noœci sprawy w zakresie swojej w³aœciwoœci
i kompetencji. Oznacza to, ¿e wynik postêpo-
wania mediacyjnego jest rezultatem ustaleñ
wszystkich jego uczestników, a poczynione
ustalenia nie mog¹ wykraczaæ poza obszar pra-
wa. Wynik postêpowania mediacyjnego jest ak-
tem o charakterze procesowym. Sam w sobie
nie jest rozstrzygniêciem sprawy, natomiast je-
go podjêcie zobowi¹zuje organ administracyj-
ny do wydania nowego aktu lub podjêcia czyn-
noœci w sprawie. 

W piœmiennictwie wskazuje siê, ¿e okreœlo-
ny w art. 117 § 1 PostAdmU wynik postêpowa-
nia mediacyjnego nie stanowi samodzielnej
podstawy prawnej do uchylenia lub zmiany za-
skar¿onego aktu albo wykonania lub podjêcia
innej czynnoœci przez organ administracji pu-
blicznej. Daje on jedynie mo¿liwoœæ swoistego
rodzaju autoweryfikacji pierwotnie zajêtego
przez ten organ stanowiska. Niew¹tpliwie ta
autoweryfikacja zbli¿ona jest swym przedmio-
tem do autokontroli podejmowanej przez or-
gan administracji publicznej na podstawie art.
54 § 3 PostAdmU. Pe³ni jednak inn¹ funkcjê
i ma du¿o szerszy zakres dzia³ania. Artyku³
117 § 1 PostAdmU pozwala organowi weryfi-
kowaæ nie tylko decyzjê dotkniêt¹ wadami opi-
sanymi w art. 145 § 1 PostAdmU, ale tak¿e de-

cyzjê dotkniêt¹ wadami nieistotnymi lub na-
wet decyzjê zgodn¹ z prawem. Podejmuj¹c roz-
strzygniêcie na podstawie dokonanych ustaleñ,
które wi¹¿¹ organ jako element procesu decy-
zyjnego, organ ten musi mieæ na uwadze oko-
licznoœci sprawy, zakres swojej w³aœciwoœci
i kompetencji, a przede wszystkim granice
obowi¹zuj¹cego prawa. Dopiero, je¿eli doko-
nane ustalenia nie stoj¹ w sprzecznoœci z tymi
ograniczeniami, organ podejmuje nowe roz-
strzygniêcie w sprawie albo wykonuje lub po-
dejmuje inn¹ czynnoœæ. Podjête w wyniku au-
toweryfikacji rozstrzygniêcie mo¿e odnieœæ siê
do zaskar¿onego aktu lub czynnoœci poprzez
jego uchylenie lub zmianê i wtedy na nowo
kszta³tuje stosunek prawny. Organ mo¿e tak¿e
wykonaæ lub podj¹æ inn¹ czynnoœæ stosownie
do okolicznoœci sprawy w zakresie swojej w³a-
œciwoœci i kompetencji. Podejmuj¹c którekol-
wiek z tych rozstrzygniêæ, organ nie jest zwol-
niony z oceny prawnej podjêtych przez strony
ustaleñ w postêpowaniu mediacyjnym. Decy-
zja zmieniaj¹ca pierwotn¹ decyzjê w wyniku
ustaleñ mediacyjnych z uwagi na to, ¿e "zastê-
puje" decyzjê pierwotn¹ nie tylko mo¿e, ale
i powinna odnosiæ siê równie¿ do pozosta³ych
ustaleñ organu nie objêtych ustaleniami me-
diacji. Musi liczyæ siê jednak z tym, ¿e zgodnie
z art. 118 § 1 PostAdmU na akt wydany na
podstawie ustaleñ postêpowania mediacyjnego
mo¿na wnieœæ skargê do wojewódzkiego s¹du
administracyjnego w terminie 30 dni od dnia
dorêczenia aktu lub wykonania lub podjêcia
czynnoœci. Skargê mo¿e wnieœæ nie tylko stro-
na postêpowania, ale tak¿e jego uczestnik, pro-
kurator czy Rzecznik Praw Obywatelskich.25

Brak skargi lub jej oddalenie skutkuje umorze-
niem postêpowania w sprawie, w której prze-
prowadzono postêpowanie mediacyjne. 

Zgodnie z art. 117 § 2 PostAdmU brak usta-
leñ, co do sposobu za³atwienia sprawy skutku-
je skierowaniem sprawy do rozpoznania przez
s¹d. Zdaniem J. P. Tarno, uregulowania zawar-
te w art. 117 PostAdmU stanowi¹ dla organu
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samodzieln¹ postawê prawn¹ do uchylenia lub
zmiany zaskar¿onego aktu albo wykonania lub
podjêcia innej czynnoœci stosownie do okolicz-
noœci sprawy w zakresie swojej w³aœciwoœci
i kompetencji. Oznacza to, ¿e stwierdzone
w toku postêpowania mediacyjnego uchybienia
niekoniecznie musz¹ jednoczeœnie stanowiæ
postawy do wzruszenia decyzji w nadzwyczaj-
nych trybach postêpowania administracyjnego,
aby organ administracyjny móg³ dokonaæ we-
ryfikacji zaskar¿onej decyzji na podstawie usta-
leñ dokonanych w postêpowaniu mediacyj-
nym.26

Reasumuj¹c, powy¿sze rozwa¿ania, postê-
powanie mediacyjne mo¿e zakoñczyæ siê na
trzy sposoby, gdy w wyniku mediacji: 1) nie
dojdzie do podjêcia ustaleñ – sprawa przekazy-
wana jest do rozpatrzenia przez s¹d, 2) skar¿¹-
cy wycofa skargê – s¹d umorzy postêpowanie,
3) dojdzie do dokonania ustaleñ, w nastêp-
stwie których organ uchyla lub zmienia zaskar-
¿ony akt albo wykonuje lub podejmuje inn¹
czynnoœæ. 

Koszty w zwi¹zku z prowadzeniem mediacji
W zale¿noœci od przebiegu i skutków postê-

powania mediacyjnego ró¿nie bêd¹ siê kszta³-
towaæ wysokoœci kosztów s¹dowych zwi¹za-
nych z prowadzonym postêpowaniem media-
cyjnym. Jeœli strony nie osi¹gnê³y porozumie-
nia w trakcie mediacji i sprawa zosta³a skiero-
wana do dalszego rozpatrzenia przez s¹d,
o zwrocie kosztów zadecyduje wynik sprawy
s¹dowej – stosownie do art. 200 PostAdmU –
zwrot kosztów bêdzie przys³ugiwa³ stronie
skar¿¹cej tylko w razie uwzglêdnienia skargi.
Je¿eli zaœ w wyniku postêpowania mediacyjne-
go, skar¿¹cy cofnie skargê, zgodnie z art. 232 §
1 pkt 2 PostAdmU, s¹d z urzêdu zwróci po³o-
wê wysokoœci wpisu. W sytuacji zaœ, gdy efek-
tem przeprowadzonej mediacji bêdzie wydanie
nowego aktu, z tym zastrze¿eniem, i¿ nie zo-
stanie wniesiona nowa skarga, s¹d zas¹dzi na

rzecz skar¿¹cego od organu, czêœæ kosztów
w zale¿noœci od tego, w jakiej czêœci zarzuty
skargi zosta³y uwzglêdnione (miarkowanie
kosztów) – stosownie do art. 206 PostAdmU
oraz 201 § 2 PostAdmU. Natomiast, gdy na no-
wy akt organu administracyjnego, wydanego
wskutek przeprowadzonej mediacji, zostanie
wniesiona wtórna skarga, a s¹d tê skargê odda-
li i umorzy postêpowanie w sprawie pierwot-
nej, zgodnie z art. 201 § 2 PostAdmU, s¹d za-
stosuje art. 206 PostAdmU i zas¹dzi od organu
na rzecz skar¿¹cego tylko czêœæ kosztów –
w stopniu, w jakim skarga zosta³a uwzglêdnio-
na. W sytuacji, gdy skarga zostanie w ca³oœci
uwzglêdniona, skar¿¹cemu bêdzie przys³ugi-
waæ zwrot kosztów w trybie art. 200 PostAd-
mU. 

Znaczenie instytucji mediacji w postêpowaniu
s¹dowoadministracyjnym – podsumowanie 

Wprowadzone od dnia 1 stycznia 2004 r.
zmiany w prawie o postêpowaniu przed s¹da-
mi administracyjnymi, wprowadzi³y postêpo-
wanie mediacyjne jako element procedury ad-
ministracyjnej. Wprowadzona instytucja ma
s³u¿yæ wzmocnieniu idei demokratycznego
pañstwa prawnego, g³ównie z tego powodu, ¿e
jest przejawem niearbitralnego traktowania
jednostki przez w³adze publiczne.27

Z corocznych sprawozdañ z dzia³alnoœci s¹-
dów administracyjnych wynika, ¿e w pierw-
szym roku funkcjonowania nowych przepisów
o mediacji, w s¹dach administracyjnych skiero-
wano do mediacji 679 spraw. W kolejnych la-
tach liczba ta wykazywa³a tendencjê malej¹c¹.
Postêpowanie mediacyjne, w przyjêtej formule,
okaza³o siê nieatrakcyjne dla podmiotów po-
stêpowania s¹dowoadministracyjnego. Powo-
³ane przez A. Szpora przyczyny takiego stanu
wskazuj¹ na fakt, i¿ mediacja wprowadzona do
postêpowania s¹dowoadminisracyjnego opiera
siê na dwuetapowej procedurze: Med. – Arb.,
w której pocz¹tkowo neutralna osoba trzecia
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pe³ni funkcjê mediatora, a nastêpnie w razie
niepowodzenia rozwi¹zuje spór jako arbiter.
Prowadz¹cy mediacjê sêdziowie, od pocz¹tku
postêpowania wiedzieli, ¿e w przypadku braku
porozumienia bêd¹ arbitrami. Podejmowali
wysi³ki mediacyjne do momentu wyrobienia
sobie pogl¹du o racjach obu stron, a nastêpnie
zaczynali przeszkadzaæ, d¹¿¹c do nastêpnej fa-
zy procesu, tj. do wydania rozstrzygniêcia. In-
n¹ wskazan¹ przez autora mo¿liw¹ przyczyn¹
niskiej liczby spraw kierowanych do mediacji,
jest polepszenie sprawnoœci i szybkoœci postê-
powania przed wieloma s¹dami administracyj-
nymi.28 Nie mo¿na jednak nie doceniæ wagi

wprowadzonej w postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi instytucji mediacji. Jej zna-
czenie jest tym bardziej donios³e, ¿e organy ad-
ministracji z za³o¿enia maj¹ nadrzêdn¹ pozycjê
wobec podmiotów administrowanych. S¹ wy-
posa¿one w kompetencjê do jednostronnego
i samodzielnego kszta³towania sytuacji praw-
nej podmiotów prawa administracyjnego oraz
maj¹ mo¿liwoœæ wyegzekwowania wydanych
rozstrzygniêæ poprzez œrodki przymusu pañ-
stwowego, dlatego podjêcie partnerskiego dia-
logu z organami administracyjnymi przed s¹-
dem mo¿e staæ siê jednym ze œrodków pog³ê-
bienia zaufania obywateli do pañstwa. 
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III. Mediacje i zawód mediatora 
– analiza badawcza

1. Postrzeganie w³asnej profesji oraz instytu-
cji mediacji przez szczeciñskich przedstawicieli
kategorii zawodowej

Motywacja do podjêcia pracy w zawodzie
Motywacja zawodowa to wzbudzone ró¿no-

rodn¹ potrzeb¹ przyczyny sk³aniaj¹ce osoby do
wyboru okreœlonej profesji. Analizuj¹c moty-
wacje do podjêcia pracy w zawodzie mediatora
nale¿y rozpatrywaæ przyczyny zainteresowania
siê tym tematem, oraz to co by³o wziêcia
udzia³u w kursie mediatora, który dostêp do
zawodu umo¿liwia³. Przyczyny, o których mo-
wa, najogólniej mo¿na podzieliæ wed³ug poni¿-
szego schematu: 
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Przyczyny podj cia 
pracy w zawodzie 

 PO REDNIE 
Wynikaj ce z wcze niej 
wykonywanego zawodu 

BEZPO REDNIE 
Wynikaj ce z ch ci znalezienia 

nowej profesji 

• ch  rozwoju umiej tno ci 
zawodowych 

• ulepszenie sposobu działania 
profesji 

• „przypadkowe” zainteresowanie si  

ródło: opracowanie własne.  

Schemat 2. Przyczyny podjêcia pracy w mediacji. 



POŒREDNIE PRZYCZYNY podjêcia pracy
w profesji mediacyjnej zachodz¹ wówczas, gdy
na stycznoœæ, lub zainteresowanie mediacjami
wp³yn¹³ wczeœniej wykonywany zawód. Mo¿na
w tym aspekcie 

Najczêstsz¹ przyczyn¹ zainteresowania me-
diacjami jest w badanej grupie chêæ rozwoju
w³asnych umiejêtnoœci w wyuczonym i upra-
wianym zawodzie. Umiejêtnoœci i wiedza zdo-
bywana na kursie, mia³a byæ wykorzystana do
wzbogacenia swojego warsztatu pracy jak i s³u-
¿yæ te¿ w ¿yciu prywatnym. Zawód mediatora
jako taki nawet nie istnia³ w œwiadomoœci,
chêæ pracy w nim pojawi³a siê na dalszym eta-
pie poznawczym

"Jestem doradcz¹ psychologicznym (...). Czym
jest mediacja wiedzia³am tak z grubsza, natomiast
nie wiedzia³am, ¿e jest to konkretny zawód konkret-
na umiejêtnoœæ, która polega nie tylko na tym, ¿e jest
to pomoc konkretnym ludziom w sytuacji konflikto-
wej, ale jest to jakby moja umiejêtnoœæ rzemieœlnicza
prowadzenia w taki sposób rozmowy, by ona s³u¿y³a
tym, którzy s¹ w jakiejœ trudnej dla siebie sytuacji
i towarzyszenie tym osobom przeze mnie jako media-
tora pomaga tym osobom. Wiec taka decyzje podjê-
³am, ¿e tez zakres umiejêtnoœci przyda siê tez w mo-
im zawodzie jako takim."

Respondent 4. 

"Zetknê³am siê przez kole¿ankê, i to by³o gdzieœ
rok wczeœniej ni¿ ja i jak ona mi o tym powiedzia³a
to zaczê³am siê tym interesowaæ, nie tylko czy ja bê-
dê tym mediatorem stricte s¹dowym, nawet nie my-
œla³am w tych kategoriach.... Ale myœla³am, ¿e by³o
by mi to bardzo przydatne w mojej pracy terapeu-
tycznej, jako dodatkowa umiejêtnoœæ, bo zauwa¿y-
³am, ¿e siê czêsto spotykam podczas swojej pracy
z takimi konfliktami, jeœli ludzie przychodz¹ albo to
jest konflikt ma³¿eñski, albo dzieci- rodzice, czy kon-
flikt pokoleniowy, gdzie ludzie maj¹ nie poza³atwia-
ne sprawy z rodzicami. Dosz³am to wniosku, ¿e tak
czy tak jest to dla mnie ciekawe poznawczo. "

Respondent 8. 

"Pierwsze informacje to jak przyszed³ faks do
szko³y, ¿e zapraszano pedagogów szkolnych i inne
osoby zainteresowane. Ja jestem nauczycielem wy-
chowania fizycznego.... Pomyœla³am sobie, ¿e przy-
dadz¹ mi siê te mediacja i w ¿yciu, ¿eby coœ robiæ, bo
jest to coœ, co mnie interesuje, jakieœ tam rozmowy
z ludŸmi (...) Ja jestem zadowolona, bo pomog³o mi
to w czymœ nowym, jeœli chodzi o prace w szkole."

Respondent 10. 

Drug¹ wa¿n¹ grupê stanowi¹ sytuacje, kiedy
to osoby, które podjê³y tak¹ dzia³alnoœæ, ¿e
wzglêdu na to, i¿ uœwiadomi³y sobie, ¿e meto-
dy z którymi mieli do czynienia w ich dotych-
czasowym zawodzie nie do koñca lub nie za-
wsze siê sprawdzaj¹ i mo¿na je zast¹piæ b¹dŸ
uzupe³niæ. 

"Jak od d³u¿szego czasu kontynuowa³em ró¿nego
rodzaju swoje praktyki terapeutyczne i jakiegoœ tam
rodzaju szkolenia, to coraz czêœciej spotyka³em siê
z ró¿nego rodzaju problemami ma³¿eñskimi i ró¿ny-
mi programami (...). No i z czasem, gdy mi¹³em wiê-
cej tej praktyki psychoterapeutycznej to zauwa¿y-
³em, ¿e niektórych nie staæ na terapie czy psychotera-
pie. A bardzo przydatne by³oby im coœ pomóc, dora-
dziæ, ale nie jest to celem psychoterapii. (...) Nato-
miast, je¿eli [ktoœ] przyjdzie w konkretnym celu na
poradê mediacyjn¹ to ró¿ni siê to znacznie postêpo-
waniem. Bo ja mierze im konflikt i rozk³adam na te
spotkania, na dwa spotkania czy ile tam. I ten kon-
flikt mo¿e byæ za³atwiony. Co upowa¿nia mnie do
takiej interwencji to rola mediatora."

Respondent 1. 

"Widzia³am jak to wygl¹da na Sali rozpraw, wi-
dzia³am jak strony siê k³óc¹. Jak d³ugo trwaj¹ takie
sprawy, dosz³am do wniosku, ¿e mo¿na to zrobiæ
w inny sposób, w fajny sposób mediacja. I po³¹czy-
³am to, przyjemne z po¿ytecznym. "

Respondent 6. 

Istnieje w tym przypadku przynajmniej czê-
œciowa wczeœniejsza znajomoœæ istoty media-
cji, i dziêki jej narzêdziom by³a chêæ udoskona-
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lenia wczeœniej wykonywanego zawodu. Du¿¹
rolê odgrywa tutaj œwiadomoœæ osoby wykonu-
j¹cej wczeœniejszy zawód, bo to ona sama ob-
serwowa³a i dochodzi³a do wniosku, ¿e media-
cja mo¿e byæ lepszym sposobem rozwi¹zywa-
nia problemów ni¿ procedury, z jakimi mi³a do
czynienia w swojej pracy. 

Inn¹ kategorie stanowi³y osoby, które swoj¹
pierwsz¹ stycznoœæ z tematem mediacji by³a
skutkiem ich pracy zawodowej i nie wynika³a
z zainteresowañ, st¹d czêsto przyczyny pojêcia
pracy w mediacji okreœla³y jako nietypowe,
b¹dŸ przypadkowe. To co jest tutaj cech¹
wspóln¹ to fakt, ¿e chêæ dzia³ania w profesji
zosta³a wyra¿ona w trakcie bli¿szego poznawa-
nia zagadnieñ zwi¹zanych z mediacj¹ podczas
odpowiedniego kursu, który mocno zaintere-
sowa³ prezentowan¹ tematyk¹ i pozwoli³ od-
kryæ w sobie odpowiednie predyspozycje do
pracy jako mediator. 

"Szczerze mówiê, ¿e u mnie to by³ przypadek. Do-
sta³am taki przedmiot do prowadzenia "Mediacje
i negocjacje w szkole", chcia³am siê do niego przygo-
towaæ i zaczê³am czytaæ. Wesz³am na taka stronê,
kursów przygotowawczych, zainteresowa³o mnie to
i zapisa³am siê na kurs. Tam mieliœmy zajêcia z psy-
chologami, stwierdzi³am, ¿e chyba bym siê do tego
nadawa³a, mam predyspozycje. I tak siê te¿ sta³o."

Respondent 2. 

"Ja zawsze interesowa³am siê pomoc¹ dla ludzi,
w ogóle z wykszta³cenia jestem doradc¹ rodzinnym
i w oœrodku doradztwa i wspierania rodziny by³am
doradca rodzinnym i tam poinformowano mnie, ¿e
jest mo¿liwoœæ skorzystania z takiego kursu dla me-
diatorów nawet by³oby wskazane, ¿ebym wziê³a
w tym udzia³. Powiem szczerze, ¿e ja w tamtym cza-
sie nie do koñca by³am zainteresowana, bo w tym
czasie pracowa³am w polskim zwi¹zku karate i nie
bardzo da³am pogodziæ. I na szkoleniu po prostu za-
kocha³am siê w mediacji, nagle zrozumia³am, ¿e to
jest coœ, czego ja szuka³am ca³e ¿ycie."

Respondent 5. 

W badanej grupie mediatorów BEZPO-
ŒREDNIE MOTYWACJE wynikaj¹cych z po-
szukiwania zgodnej z wykszta³ceniem i zainte-
resowaniami pracy wystêpuj¹ zdecydowanie
rzadziej: 

"Jestem oficerem w stanie spoczynku, i po przej-
œciu siê zastanawia³em, co móg³bym robiæ dalej, bo
za m³ody by³em ¿eby siedzieæ w domu. (...) Szuka-
³em czegoœ, – wiedzia³em jedno- Musze pracowaæ
z ludŸmi, bo cale ¿ycie z ludŸmi pracowa³em, akurat
wtedy pojawi³y siê takie pierwsze informacje w In-
ternecie, – szkolenia mediatorów siê og³asza³y- zaj-
rza³em, poczyta³em trochê, stwierdzi³em, ¿e to bê-
dzie dla mnie."

Respondent 3. 

Na podstawie badanej grupy mo¿na wy-
wnioskowaæ, ¿e bardzo du¿y wp³yw na wybór
profesji mediatora ma wczeœniej wykonywany
zawód. To chêæ udoskonalenia jego metod pra-
cy (np. po przez samokszta³cenie), b¹dŸ wy-
zwania i mo¿liwoœci jakie oferowa³ (koniecz-
noœæ zg³êbianie nowej tematyki, proponowane
kurs) wywo³a³y zainteresowanie tematem me-
diacji, a co za tym idzie chêæ zajmowania siê
nim zawodowo. Innym wnioskiem, który mo¿-
na przytoczyæ na podstawie badañ, jest prak-
tyczny brak wymieniania motywu finansowego
przy wyborze tej profesji, przy jednoczesnym
podkreœlaniu swoich predyspozycji osobistych
i zaciekawienia ide¹ mediacji. St¹d hipotezê
badawcz¹ mówi¹c¹ o g³ównej roli czynników
wewnêtrznych przy wyborze profesji nale¿y
uznaæ za prawdziw¹. 

Wiara w potrzebê i przydatnoœæ mediacji
jako metody rozwi¹zywania konfliktów

Opinie dotycz¹ce mediacji wyra¿ane przez
cz³onków badanej grupy by³y jednoznaczne
i wskazywa³y, na ich zdecydowane pozytywne
nastawienie, co do tej metody rozwi¹zywania
konfliktów. Pogl¹d taki wypowiada³y zarówno
osoby o du¿ym doœwiadczeniu w zawodzie,
które mia³y wielokrotnie ju¿ okazje zaobser-
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wowaæ efekty swojej pracy, jak i ci, którzy za-
czynaj¹ dopiero dzia³alnoœæ mediacyjn¹: 

"Ja po latach uczestniczenia w procesie rozwoju
mediacji, jestem przekonana, co do wartoœci mediacji
i widzê jak wielu ludzi wychodzi zadowolonych, nie
tylko tym, ¿e dokonano ugody."

Respondent 4. 

"[mam] ma³e doœwiadczenie z uwagi na iloœæ
przeprowadzonych mediacji, ale ju¿ widzê, ¿e jest to
tañszy, szybszy i bardziej satysfakcjonuj¹cy sposób
dochodzenia do porozumienia"

Respondent 7. 

Podkreœlana jest jej przydatnoœæ i skutecz-
noœæ, w wielu przypadkach konfliktowych

"[Jest to] bardzo dobra metoda rozwi¹zywania
konfliktów. Z reszt¹, jako jedna z metod, bo nie jest
jedyna, ale jako metoda jest bardzo skuteczna."

Respondent 1. 

"Uwa¿am nadal, ¿e to jest œwietna metoda, pa-
trz¹c na doœwiadczenia z gabinetu [terapeutyczne-
go], patrz¹c na doœwiadczenia z mojego ¿ycia, w in-
nych pracach, patrz¹c na problemy ludzi dooko³a po-
cz¹wszy od s¹siadów skoñczywszy na znajomych
(...) uznaje ¿e 80 % tych spraw powinno przejœæ
przez proces mediacji i by³oby za³atwione pozytyw-
nie i by³oby satysfakcj¹ dla tych wszystkich ludzi."

Respondent 8. 

Respondenci s¹ œwiadomi wieloœci korzyœci
jakie niesie ze sob¹ mediacja. Zw³aszcza, gdy
zestawiana ona jest z postêpowaniem s¹do-
wym, które dla stron konfliktu jest o wiele
d³u¿sze, bardziej sformalizowane, a co za tym
idzie znacznie mniej komfortowe ni¿ mediacja. 

"Obchodzi siê cala biurokracje, bo to siê wszystko
bardzo przed³u¿a i trwa latami w s¹dzie, w media-
cji umawiamy siê na termin, kiedy wszystkim pasu-
je. Mo¿na mediacje zrobiæ na kilku spotkaniach,
sprawy, które ci¹gn¹ siê kilka lat mo¿na [tak] za³a-
twiæ. (...) tak, mniejsze koszty s¹dowe, pozwala to
roz³adowaæ emocje stron. Wszystko to, co pisz¹

w ksi¹¿kach o mediacjach jest prawd¹. Tak to na-
prawdê wygl¹da"

Respondent 6. 

Niemal ka¿dy z badanych doœwiadczy³ ju¿
przypadku, gdy skomplikowana i d³ugotrwaj¹-
ca sprawa s¹dowa by³¹ rozwi¹zana przez niego
w krótkim czasie. Jest to efekt tego ¿e skonflik-
towane strony zaczynaj¹ uœwiadamiaæ sobie
jak wiele trudu kosztuje je prowadzenie sporu
i zaczynaj¹ byæ sk³onne do ustêpstw, a media-
cja im to umo¿liwia. 

"Ktoœ walczy³, ¿e sob¹ parê lat tak, ¿e sêdzia pa-
trzeæ ju¿ na t¹ sprawê i na tych ludzi nie mo¿e, bo
tylko siê k³ócili miedzy sob¹. A tu siê okazuje, ¿e
sprawa u mediatora trwa bardzo krótko, bo ja cza-
sami mogê dokonaæ ugody w czasie jednego spotka-
nia. (...) Nie uwa¿am, ¿e to robiê w chwile. Nato-
miast wiem jedno, ze nastêpuje pewne zmêczenie
tak¿e od tej strony psychicznej i tych dwoje, którzy
walczyli ze sob¹ przez cztery lata ju¿ nie maj¹ ocho-
ty i przyszli do mnie siê porozumieæ i to robi¹."

Respondent 4. 

Jeœli sprawa s¹dowa trwa krócej, to i koszta,
które ponosz¹ strony s¹ ni¿sze, gdy¿ odchodzi
koniecznoœæ wynajmowania pe³nomocnika
i ponoszenia w razie przegranej kosztów s¹do-
wych. Podobne korzyœci odnosz¹ same s¹dy

"Mia³em pierwsz¹ sprawê, by³a to sprawa d³ugo-
letnia, a przy pomocy mediacji uda³o siê j¹ rozwi¹-
zaæ, czyli jest jakaœ dla s¹du te¿ korzyœæ? Jest, bo nie
le¿¹ im pu³kownicy na pu³kach. Czyli koszty przede
wszystkim (...) jest to du¿o korzystniejsze i dla stron
i dla s¹dów."

Respondent 3. 

W opinii mediatorów nie ma konfliktu inte-
resów miedzy ich prac¹ a postêpowaniem s¹-
dowym, choæ s¹ to wzglêdem siebie alterna-
tywne metody rozwi¹zywanie konfliktów.
Wówczas nawet wa¿n¹ korzyœci¹ spo³eczn¹
jest usprawnienie dzia³alnoœci s¹dów i umo¿li-
wienie im zajêcia siê sprawami œciganymi
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z oskar¿enia publicznego, które nie mog¹ pod-
legaæ mediacji. 

"Jestem przekonana co do wa¿noœci, i jest to
ogromne zadanie. Nie w konkurencji do s¹dów, bo je-
¿eli tak bêdziemy to rozumieæ, to mo¿na nie wcho-
dziæ nawet w t¹ profesje i nie realizowaæ, nikt nie
chce byæ konkurencj¹ dla s¹dów. S¹ sprawy, które
mog¹ odbyæ siê przez mediatorem i uchroniæ s¹dy, je-
œli chodzi o d³ugoœæ terminów oczekiwania w okre-
œlonych sprawach.”

Respondent 4

Istotn¹ rzecz¹ podkreœlan¹ przez rozmów-
ców jest to i¿ mediacja przynoœcie korzyœci
stron¹ tak¿e w wymiarze psychologicznym. Po-
zwala zaoszczêdziæ stres i nieprzyjemnoœci
zwi¹zane z prowadzeniem postêpowania sado-
wego. Dodatkowo po przez wypowiedzenie
wszystkiego co zwi¹zane jest z ca³ym kontek-
stem sprawy, daje mo¿liwoœæ wyrzucenia z sie-
bie emocji powsta³ych w wyniku samego kon-
fliktu. W profesjoloekcie mediacyjnym ele-
ment ten nazywa siê wentylacj¹. 

"Przed mediatorem realizowana jest tak zwana
satysfakcja psychologiczna, poniewa¿ przed media-
torem ka¿da ze strona mo¿e powiedzieæ wszystko, co
jej le¿y na sercu, mo¿e to zrobiæ wobec tej osoby dru-
giej jak i w tak zwanym indywidualnym kontakcie
(...) Jest œwiadomoœæ bycia wys³uchanym, powiedze-
nia wszystkich kontekstów, powiedzenia nie tylko
i wy³¹cznie faktów dotycz¹cych sporu ale ca³ego od-
niesienia, ca³ego kontekstu w jakim ten konflikt za-
istnia³. (...) Natomiast w s¹dzie co siê dzieje? Jest
odt¹d dot¹d. Sêdzia potrafi powiedzieæ w sposób wy-
raŸny: << p³acz to mo¿e zostawiæ sobie pani za
drzwiami, tu chodzi o fakty a nie o emocje, to nie
jest zwi¹zane ze spraw¹, to nie w tym zakresie>>.”

Respondent 7. 

Dziêki mediacji istnieje mo¿liwoœæ zmiany
wzajemnego postrzegania stron w zaistnia³ym
konflikcie. Metoda ta jest nie inwazyjna – nie
wywiera presji na uczestników, co sprzyja ich
porozumieniu siê. 

"Jest to coœ, co nie wymaga od cz³owieka, by na-
rzuci³ swoje zdanie lub by³ wszystkowiedz¹cym,
a z drugiej strony narzêdzie, którym mo¿na zadzia-
³aæ na cz³owieka, które go nie zmusza, nie stawia
pod murem, nie mówi, ¿e jeœli tego nie zrobisz, to
mo¿e kiepsko siê skoñczyæ. Mediacja jest dla mnie ta-
k¹ rewelacyjn¹ metod¹.”

Respondent 5. 

"Jest to metoda, która sprowadza do jednej p³asz-
czyzny, pokazuje, ¿e jesteœmy ludŸmi, mimo i¿ spo-
wodowaliœmy wypadek, zrobiliœmy komuœ krzywdê.
Ale udaje siê jednak tutaj rozmawiaæ i ustalaæ pew-
ne poziomy porozumienia.”

Respondent 4. 

Zawarta wówczas ugada z racji tego, ¿e ze
swojej definicji jest kompromisem, mo¿e
w niektórych sytuacjach okazaæ siê, i¿ jest
mniej korzystna pod wzglêdem finansowym
dla tej strony, która wygra³aby w postêpowaniu
s¹dowym. Jednak nastawiany na konfrontacje
stron proces s¹dowy, nie sprzyja porozumieniu
siê i praktycznie uniemo¿liwia odbudowanie
relacji miedzy skonfliktowanymi. 

“Je¿eli wspólnie ustala jakieœ rozwi¹zanie, które
zwykle nie jest takie super dla obu stron, bo ktoœ mu-
sia³ z czegoœ zrezygnowaæ, ale doszli do porozumienia
i wspólnie zgodnie to podpisali, na Sali rozpraw s¹
ju¿ zupe³nie inne stosunki, gdy¿ potrafi¹ ju¿ rozma-
wiaæ ze sob¹, gdy¿ czêsto jest tak ¿e [wczeœniej] to by-
li wrogowie, którzy nawet podejœæ do siebie nie mog¹. 

Respondent 6. 

"Jeœli chodzi z punktu widzenia jakiegoœ tam finan-
sowego, materialnego to s¹ sprawy, gdzie o wiele lepiej
wyjd¹ na tym, gdy siê nie pogodz¹, nie porozumiej¹.
Tak bêdzie ³atwiej dla jednej, ¿e stron, po prostu wiêcej
wyci¹gnie ze sprawy s¹dowej. (...) Natomiast, je¿eli
chodzi o sam taki wyznacznik tego, ¿e osoby siê ze so-
b¹ pogodzi³y i mog¹ ze sob¹ rozmawiaæ, w mediacjach
rodzinnych to nie ma takich spraw, które by pokaza³y,
¿e mediacja by³aby niekorzystna czy niewskazana.”

Respondent 2
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Rola i misja mediacji w spo³eczeñstwie
Na opinie o przydatnoœci mediacji w mocno

wp³ywa niepochlebny s¹d na temat relacji pa-
nuj¹cych w spo³eczeñstwie polskim. 

"Specyfika 'polskiego cz³owieka' jest taka, ¿e Po-
lak Polakowi wszêdzie robi na z³oœæ. I tutaj jest jesz-
cze taki mechanizm, ¿e my siê z ludŸmi ma³o kontak-
tujemy, jeœli chodzi o tak¹ ¿yczliwoœæ. Pani w sklepie
jest nieuprzejma, ktoœ tam na kogoœ krzyczy, jeden
drugiemu chce zrobiæ na z³oœæ.”

Respondent 10. 

"To jest jedna najlepszych, lepiej wymyœlonych
spraw. Zw³aszcza w kraju takim jak Polska, gdzie
jest taka mentalnoœæ, ¿e jak ci przy³o¿ê, ja ci udo-
wodniê, ja ciê zaatakuje.”

Respondent 9. 

Mediacja w tym wypadku jawi siê, jako
czynnik uzdrawiaj¹cy tego typu dysfunkcje. 

"Ja zawsze uwa¿a³em, ¿e metoda rozmów jest za-
wsze pozytywna i potrzebna. Natomiast du¿o osób
koñczy rozmowê podnosz¹c g³os, wychodz¹c i trza-
skaj¹c drzwiami, a jest to zawsze nieskuteczne.”

Respondent 10. 

Wiele osób z perspektywy w³asnego ju¿ kil-
kuletniego doœwiadczenia w prowadzeniu me-
diacji uwa¿a za jeden z wa¿niejszych celów
spo³ecznych dzia³ania maj¹ce doprowadziæ do
zmiany postrzegania drugiej osoby. 

"Ja to patrzê z punktu widzenia ca³ego narodu,
mamy to wpisane w misja fundacji nawet. Chodzi
o to, ¿eby ludzie rozwi¹zywali konflikty godnie,
z szacunkiem do siebie nawzajem do sytuacji, a nie
anga¿owali jak najwiêksze obozy przeciw sobie na-
wzajem.”

Respondent 9. 

"Zdecydowanie tak dopiero teraz jestem przeko-

nana, ¿e [istotny jest] sposób myœlenia, który po-

strzega drugiego cz³owieka, jako kogoœ, z kim mo¿-

na dojœæ do porozumienia. Postrzegamy ta drug¹

osobê, jako trudnego rywala ale nie wykluczmy, ¿e

jest jakaœ mo¿liwoœæ porozumienia (...). Dopiero te-

raz rozumie, nie 4, nie 2 lata temu, po doœwiadcze-

niu, ¿e mo¿na tak zwaœnionych dogadaæ, [uwa¿am],

¿e w naszym regionie nale¿y promowaæ takie podej-

œcie, ¿e nie nale¿y wk³adaæ tyle nerwów, z³oœci, agre-

sji w ka¿d¹ sytuacje, która jest nie po naszej myœli.

¯eby ludzie zaczêli myœleæ, ¿e wszystko co jest dla

nas jak¹œ trudnoœci¹ ¿yciu da siê przejœæ, da siê z te-

go fajnie wyjœæ jakaœ nawet obronn¹ rêk¹, ale w do-

bry sposób, a nie krzykiem, stawianiem na swoim.”

Respondent 5. 

Mediacja uczy brania odpowiedzialnoœci za

swoje poczynania, rozwija umiejêtnoœci komu-

nikowania siê skonfliktowanych stron, a od

strony spo³ecznej daje to, o czym z pe³nym

przekonaniem mówi³ jeden z respondentów: 

"Nie doœæ, ¿e pomoc ludziom w wyniku rozwi¹za-

niu pewnego konfliktu, bo to wp³ywa póŸniej na ich

¿ycie, na ich rodziny, to w³asna satysfakcja i jakby

zmniejszenie siê napiêcia spo³ecznego, jakby socjali-

zujemy siê wzajemnie w spo³eczeñstwie, czyli

uczymy siê normalnoœci.”

Respondent 9
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Zaobserwowanym faktem jest to, ¿e ka¿da
z pytanych osób otwarcie deklarowa³a chêæ
dalszej pracy w zawodzie. Czêsto wyra¿ana by-
³a opinia podkreœlaj¹ca swoje pozytywne na-
stawienie do wykonywanej profesji, oraz ko-
rzyœci dla samego mediatora z racji podjêcia te-
go rodzaju pracy, np. wynikaj¹ce z tego, ¿e mo-
¿e byæ to zawód wolny, traktowany, jako pry-
watna dzia³alnoœæ. 

"Do mediacji mam szczególne upodobanie. Kon-
flikty to moja specjalnoœæ kocham konflikty. To bu-
dzi pewien niepokój jak to mo¿na kochaæ, ale lubiê,
akceptuje ta pracê. Nie stwarza mi wiêkszych proble-
mów. Lubiê takie dzia³anie"

Respondent 1. 

"Tak, nie pozwala to cz³owiekowi zgnuœnieæ, za
ka¿dym razem ma siê do czynienia z czymœ innym,
musi siê pomyœleæ, przygotowaæ. (...) Jest to odœwie-
¿aj¹ce umys³, to praca taka jak¹ lubiê, troszeczkê
stresu, trochê kontaktu z ludŸmi, a jednoczeœnie mój
szef s³odzi tyle co ja. Jak siê umówiê na 12, to na 12,
a jak chce mi siê spaæ to siê umówiê na pierwsz¹.
{œmiech}"

Respondent 3. 

Na podstawie uzyskanych opinii drug¹ hi-
potezê badawcz¹ mówi¹c¹ o przydatnoœci me-
diacji i wierze w jej skutecznoœæ nale¿y uznaæ
za prawdziw¹. 

Preferowane cechy osoby mediatora
Respondenci opisywali jakie cechy powinna

posiadaæ osoba, zajmuj¹ca siê dan¹ profesj¹.
Nie zaobserwowane zosta³y tutaj wœród re-
spondentów rozbie¿noœci, a raczej potwierdzi-
³y siê wysokie standardy osobowoœciowe, jakie
narzucaj¹ dla swojej profesji jej przedstawicie-
le. Cechy konieczne mediatorowi mo¿na po-
dzieliæ na cztery nastêpuj¹ce obszary. 

1. Bezstronnoœæ: 
Jest to pierwsza konieczna cecha, jak¹ tak¿e

podaj¹ podrêczniki do mediacji1. Ona jest wa-
runkiem koniecznym tego, aby strony nabra³y
zaufania do procesu mediacji, gdy¿ tylko wtedy
mo¿e zakoñczyæ siê on sukcesem

"Je¿eli osoby które zg³aszaj¹ siê na mediacje nie
poczuj¹ tego 100% zaufania do mediatora, g³ownie
pod k¹tem bezstronnoœci i sprawiedliwoœci. Jeœli ta-
kie coœ nie zostanie wyczute przez jedn¹ ze stron, to
taka mediacja ma marne szanse, by zakoñczy³a siê
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ugod¹. Natomiast, jeœli mediator zrobi to tak, jak
profesjonalista, czyli poka¿e: <<Jestem z wami, bê-
dê wam towarzyszyæ, ale bêdê zawsze z ze-
wn¹trz>>, to mo¿e to daæ pewnoœæ powodzenia je-
œli chodzi o mediacje.”

Respondent 4. 

W trakcie procesu mediacyjnego, postawa
i zachowanie mediatora jest bacznie obserwo-
wane przez klientów. 

“Ludzie obserwuj¹ mediatora od strony jego
stronniczoœci, czy czasem nie jest on po tej stronie,
czy po tej. I obserwuj¹ reakcje mimikê i jak siê zwra-
ca, czy do tej osoby powiedzia³am 5 razy a do tej
3 razy, czy nie daj Bo¿e siê do kogoœ cz³owiek
uœmiechn¹³ czy pokiwa³ g³ow¹.”

Respondent 8. 

Sw¹ bezstronnoœæ mediator winien udowad-
niaæ zatem mowa cia³a, po przez nieokazywa-
nie ¿adnego rodzaju gestów œwiadcz¹cych
o sympatii, b¹dŸ okazywania ich w sposób
równomierny. 

"To trzeba pokazaæ w trakcie mediacji, ¿e jest siê
bezstronnym, czyli nawet mow¹ niewerbaln¹ poka-
zywaæ, ¿e jestem osob¹ bezstronna. Nie ma ¿adnych
uœmiechów w trakcie trwania mediacji, czy potaki-
wania g³ow¹, ¿e rozumie któr¹œ ze stron, bo to mo-
g³oby byæ uznane [za stronnicze].”

Respondent 2. 

"Postawa mediatora to równie¿ to, ¿e za ka¿dym
razem jest oczekiwanie na przychodz¹cych z jedna-
kowym stopniem ¿yczliwoœci dla jednej i drugiej
strony, bez ocen – bo to jest niesamowicie wa¿ne"

Respondent 4. 

Poczucie wœród skonfliktowanych osób, ¿e
maj¹ do czynienia z bezstronnym mediatorem,
który nie ma zamiaru dzia³aæ na czyj¹œ nieko-
rzyœæ, jest w mediacji trudne do przecenienia.
Mediator ma siê jawiæ, jako gwarant tego, ¿e
interesy ¿adnej ze stron, nawet podczas jej nie-
obecnoœci nie zostan¹ naruszone. 

"Obie strony musz¹ byæ przekonane, ¿e mediator
jest osob¹ bezstronn¹, i ¿e jak s¹ spotkania na osob-
noœci, to czegoœ nie doradzi, nie podpowie [drugiej
stronie]. To profesjonalnoœæ bêdzie wskazywa³a, ¿e
np. osoba bior¹ca udzia³ w mediacji nie bêdzie siê
ba³a wyjœæ za drzwi, w trakcie takiej rozmowy na
osobnoœci z druga stron¹, czy nie bêdzie siê ba³a zo-
stawiæ [jej] z mediatorem.”

Respondent 2. 

Mediator nie ma wp³ywu czasami, ¿e jest
postrzegany przez któr¹œ ze stron jako przy-
chylny, lecz wówczas takie przekonanie jest
ca³kowicie subiektywne i powinno te¿ towa-
rzyszyæ drugiej stronie konfliktu. 

"Bezwzglêdnie strony musz¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e
mediator jest bezstronny. W spotkaniach na osobno-
œci mo¿e siê jemu wydawaæ ze jestem po jego stronie,
ale to ka¿dej stronie ma siê tak wydawaæ. I to jemu
siê mo¿e wydawaæ mnie nie, ja jestem bezstronny
i musze o tym wiedzieæ i sobie powtarzaæ non stop.”

Respondent 3

Mediator ma prawo odczuwaæ pozytywne
nastawienie do klientów, których sprawami siê
zajmuje, lecz w ¿aden sposób nie mo¿e to na
rzutowaæ na jego pracê, bo jak twierdzi jeden
z respondentów (3.): 

"Mo¿e czuæ sympatie do ludzi, ale nie wolno mu
jednej ze stron uprzywilejowywaæ. To jest podstawa
– pierwszy i podstawowy krok.”

2. Umiejêtnoœci komunikacyjne. 
Mediator specjalist¹ od komunikacji, tak po-

dawane jest w literaturze i tak¹ cechê respon-
denci podaj¹ za bardzo istotna w jego pracy.
Odnosi siê to do tego, ¿e za równo sam ma byæ
osob¹ pod wzglêdem kompetencji komunika-
cyjnych wrêcz bezb³êdn¹, jak i do tego, aby
umia³ nawi¹zaæ dobry kontakt ze stronami
sporu, roz³adowuj¹c przy tym wniesione na-
piêcie emocjonalne. 

"Gdzieœ jest tak napisane: Mediacja jest na tyle
dobra na ile dobry jest mediator" i ja siê z tym zga-
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dzam. Jeœli ktoœ nie bêdzie umia³ nawi¹zaæ porozu-
mienia ze stronami, nie bêdzie potrafi³ z³agodziæ
agresji, jaka z tych ludzi przemawia, to nie dobrze.
Trzeba umieæ z³agodziæ im te emocje, jakoœ tak ich
wyciszyæ, czy w pewnym momencie pozwoliæ wyrzu-
ciæ to, co chc¹ w jakiœ tam – to s¹ to na pewno umie-
jêtnoœci, które mediatorzy musz¹ mieæ. 

Respondent 6. 

"Mediator ma nie przeszkadzaæ, nie eskalowaæ
konfliktu, a wrêcz przeciwnie go wyciszyæ. (...) Bo to
jest najwa¿niejsze, mediator to jest specjalista od ko-
munikacji, musi jak mówi literatura, udro¿niæ ko-
munikacje, miedzy ludzi. Czasami siê udajê, jak
1 na 100 to tez jest ju¿ coœ.”

Respondent 3. 

W procesie komunikacyjnym, jakim jest me-
diacja wa¿na jest umiejêtnoœæ opanowania
w³asnych emocji w takim zakresie, aby nie su-
gerowaæ rozwi¹zañ, nawet gdy w bardzo oczy-
wisty sposób siê narzucaj¹. 

"Mediator nie mo¿e byæ jakiœ taki w³adczy, by ty-
mi osobami nie kierowa³, bo oni czêsto patrz¹ na me-
diatora, jako na osobê, która wie wszystko, ¿eby nie
wymuszaæ na tych ludziach ¿adnych rozwi¹zañ, ka¿-
dy mo¿e manipulacjami doprowadziæ do ugody, ale
póŸniej mog¹ siê strony ' obudziæ'.”

Respondent 6. 

Wynika to z koniecznoœci zrozumienia przez
mediatora, tej idei mediacji mówi¹cej, ¿e nie
ma prawa on arbitralnie ingerowaæ w rozwi¹-
zanie konfliktu. 

"Mediator nie znajduje wyjœcia konfliktu. Media-
tor mo¿e pomóc stronom, by one znalaz³y wyjœcie
z konfliktu, konflikt jest w³asnoœci¹ stron i mediator
nie ma prawa narzucaæ tu w³asnych rozwi¹zañ, de
facto nie ma prawa korzystaæ z w³asnego doœwiad-
czenia ¿yciowego. Nie wolno manipulowaæ, wolno
zadawaæ pytania.: co by by³o gdyby np. by³ po innej
stronie?”

Respondent 3. 

W œwiadomoœci mediatora strony konfliktu
winny byæ upodmiotowiane. Nastêpuje pod-
kreœlenie roli ich odpowiedzialnoœci za sytu-
acje i odwo³anie do tego, i¿ to oni a nie, kto in-
ny (mediator, czy s¹d) bêd¹ podejmowaæ decy-
zje i rozstrzygaæ o sprawie. 

“W mediacji nie mo¿e byæ oceniania. <<To pañ-
stwo wybieracie, to wy jesteœcie za to odpowiedzial-
ni, to od was zale¿y, to dziêki waszemu zaanga¿o-
waniu, to dziêki waszej dojrza³oœci dojdziemy do
wspólnych rozwi¹zañ. >>"

Respondent 4. 

W mediacyjnym procesie dochodzenie do
zgody (ugody) porozumiewania siê, umiejêt-
noœæ prowadzenia zwyk³ej rozmowy miêdzy
ludŸmi jest rzecz¹ nieodzown¹ i zawsze jest
czymœ pozytywnym. Mediator powinien mieæ
takie przekonanie i pokazywaæ skutecznoœæ ta-
kiego podejœcia. 

"Mediator powinien mieæ przekonanie o tym, ¿e
nale¿y rozmawiaæ, nale¿y szukaæ porozumienia i na-
wet jeœli ostatecznie siê okaza³o, ¿e oni nie mog¹ siê
domówiæ, ale oni doszli to tego w toku rozmów. Je-
¿eli mediatorowi jakaœ misje nadaæ, to, ¿e on wierzy
w to, ¿e w prawie ka¿dej sprawie mo¿na siê doga-
daæ.”

Respondent 5. 

3. Autorytet i profesjonalizm. 
Konieczna jest umiejêtnoœæ zbudowania au-

torytetu i pozycji wzglêdem stron mediacji. Ja-
sne okreœlenie, kto prowadzi mediacje, s³u¿y
stwarzaniu swego rodzaju dystansu do klien-
tów, z którymi relacja nie mo¿e przekszta³ciæ
siê w kole¿eñsk¹. 

"Musz¹ [uczestnicy mediacji] wiedzieæ, ¿e my nie
jesteœmy kumplami, i ja nie jestem kimœ kogo maj¹
uznaæ za osobê sobie blisk¹. Dla mnie wa¿ne, ¿eby to
by³o zaufanie jako do profesjonalisty a nie zaufanie
do dobrego cz³owieka. Poniewa¿ czasami dobrym dla
tych ludzi bêdzie powiedzenie czegoœ, co mo¿e ich za-
boleæ, i jeœli mówi to jako”dobry cz³owiek" to by³by
szok. A jeœli bêdzie patrzeæ na mediatora, jako na

22 MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI 1/2011 (nr 56)

Grzegorz Kruszewski



profesjonalistê, to bêdzie uznawa³ <<Aha ty cz³o-
wieku znasz siê i wiesz co mówisz, ale tu od tego je-
steœ, by pokazaæ, co przeszkadza nam w komunika-
cji i porozumieniu.>>"

Respondent 5. 

Za ka¿dym razem mediator powinien wyja-
œniæ zasady mediacji i to jaka jest jego rola
w tym procesie. Musi byæ postrzegany, jako
profesjonalista w swej dziedzinie a strony mu-
sz¹ mieæ (s³uszne) przekonanie, ¿e maj¹ do
czynienia z osob¹ w pe³ni kompetentn¹. 

"Mediator spokojnie i rzeczowo objaœnia uczestni-
kom na spotkaniach odrêbnych i wspólnych zasady,
procedury, mówi jak bêdzie przebiega³a mediacja, ja-
kie bêdzie mia³a skutki, co siê bêdzie dzia³o po jej za-
koñczeniu, to pozwala zbudowaæ atmosferê, w której
uczestnicy stopniowo nabieraj¹ zaufania. (...) Powi-
nien przy tym uwzglêdniæ poziom wykszta³cenia
i mo¿liwoœæ zrozumienia jednej strony przez drug¹,
wa¿ne aby dopyta³, powtórzy³, upewni³ siê, ¿e
uczestnicy rozumiej¹ treœæ ewentualnego porozumie-
nia i co za tym idzie konsekwencje.”

Respondent 7. 

4. Dba³oœæ o wizerunek 
K³adziony jest te¿ w koñcu nacisk na sam¹

prezencje mediatora. Jego sposób zachowywa-
nia siê, wys³awiania, kultury osobistej s³u¿y
nadaniu sytuacji mediacyjnej odpowiedniej
rangi, i nie pozostaje bez wp³ywu na wynik
koñcowy. 

“Na pewno jest to zawód, gdzie wygl¹d ma zna-
czenie i trzeba braæ to pod uwagê. Druga myœlê, ¿e
tak¹ sytuacj¹ jest to, ¿e ludzie zwracaj¹ uwagê czy
cz³owiek mówi takim jakimœ jêzykiem urzêdowym,
czy umie to przedstawiæ, czy siê nie j¹ka w tym
wszystkim, takie rzeczy zauwa¿y³am, ¿e robi¹ wra-
¿enie.”

Respondent 8. 

"Uwa¿am, ¿e u osoby mediatora, tak jak u ka¿de-
go liczy siê pierwsze wra¿enie. Ciep³y g³os, mila,
uœmiechniêta, sympatyczna [postawa]. Nie mo¿e byæ

w dresach ubrany, czyli ca³oœæ postawy, i pierwsze
s³owa musz¹ byæ na tyle ciep³e, na tyle prawdziwe,
¿eby ci ludzie, którzy przyszli do mnie, mieli na tyle
zaufanie, ¿eby siê otworzyæ, bo oni musz¹ siê w ja-
kiœ sposób otworzyæ przede mn¹. Je¿eli ja nie stwo-
rze tych wszystkich warunków, to mediacja nie ma
sensu, oni nigdy mi nie zaufaj¹.”

Respondent 10. 

Postawa mediatora ma s³u¿yæ takiemu kre-
owaniu jego wizerunku u stron konfliktu, aby
mog³a zaistnieæ atmosfera zaufania, która jest
niezbêdnego przy tej metodzie rozwi¹zywania
konfliktów. 

"Je¿eli chodzi o role mediatora jako osoby, która
wzbudza zaufanie, to na pewno na pierwszym spo-
tkaniu jest to efekt pierwszego wra¿enia. (...) To
tym siê kieruje, dbaj¹c o to, by ta atmosfera by³a at-
mosfer¹ zaufania, solidarnoœci pewniej solidarnoœci,
czyli wyrozumia³oœci a nie k³amstwa i manipulacji
tylko w³aœnie takiego zaufania, gdzie przy omówie-
niu zasad mediacji stronie ona by siê mog³a otworzyæ
dziêki temu, ¿e ja bêdê otwarty i bêdê przekonywa³
ta stronê, ¿e warto, nie?”

Respondent 1. 

Oprócz wskazywanych cech osobowoœcio-
wych, jakie powinien posiadaæ mediator, re-
spondenci wskazywali te¿ kryteria formalne,
jakie wed³ug nich powinna spe³niæ osoba chc¹-
ca wykonywaæ zawód. W œwiadomoœci przed-
stawicieli profesji istniej¹ dwa g³ówne kryteria
dostêpu do zawodu: 

• Pierwszym jest koniecznoœæ posiadania
wykszta³cenia wy¿szego, co niew¹tpliwie
podnosi rangê profesji. 

"Bezwzglêdnie moim zdanie mediator powinien
mieæ wy¿sze wykszta³cenie, czêœæ osób na mnie krzy-
czy, dlaczego?? Bo czasami osoby bez wykszta³cenia
maja œwietne predyspozycje, ale uwa¿am, ¿e jest to
jakieœ sito, które ludzi na pewien poziom podnosi, to
na pewno.”

Respondent 3. 
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Nie jest tu okreœlana, koniecznoœæ skoñcze-
nia konkretnego kierunku, raczej podkreœlany
zasób wiedzy z ró¿nych dziedzin, które zdoby-
ty za czasów studiów bêdzie przydatny media-
torowi w pracy, zaoszczêdzaj¹c wówczas do-
datkowych wysi³ków. 

“Musi to byæ okreœlona wiedza z zakresy psycho-
logii, nie musi byæ psycholog, bo psycholog nie za-
wsze jest dobrym mediatorem. Na pewno prawo,
przynajmniej administracje jakieœ. Ja mo¿e przesa-
dzam, ale najlepsze s¹ nauki spo³eczne. To jest taki
wszechstronny dyletant, bo i psychologia, socjologia
i trochê prawa.”

Respondent 3. 

• Drugim kryterium jest odpowiedni wiek
i wynikaj¹ce z niego doœwiadczenie ¿ycio-
we. 

“Pewne zawody, jak ten, powinny byæ dopuszczo-
ne do osób od okreœlonego wieku. Jak ktoœ nie zna sy-
tuacji, z jakimi siê mog¹ borykaæ w codziennoœci, to
wiedza to za ma³o. Do tego potrzebne jest jeszcze do-
œwiadczenie ¿yciowe, w³asne prze¿ycia, w³asne emo-
cje i – jak ja to mówiê- 'dostanie w ty³ek'. Cz³owiek
parê razy 'klapn¹³ na ten ty³ek', i wie, ¿e musia³ siê
podnieœæ, ¿e to bola³o, ¿e wyci¹gn¹³ takie wnioski
itd.”

Respondent 8. 

Podawany jest tutaj konkretna granica wie-
kowa (26 lat), nadana przez ustawodawcê dla
niektórych rodzajów mediacji, uznawana jest
za s³uszn¹. Rola doœwiadczenia ¿yciowego od-
nosi siê do zarówno gotowoœci emocjonalnej
mediatora jak i jego œwiadomoœci istnienia ró¿-
norodnej problematyki, z jak¹ on mo¿e siê ze-
tkn¹æ w procesie mediacji. 

"Uwa¿am, ¿e ta granica wieku 26 lat, choæ czêœæ
m³odych ludzi pyta³, <<dlaczego? >> A ja mówiê,
<<a cz³owieku a jak ty bêdziesz rozmawia³ z ma³-
¿eñstwem, który ma 15 letni sta¿ o jego problemach,
ty nie musisz byæ specem od ma³¿eñstwa, ale musisz
wiedzieæ, ¿e takie problemy mog¹ wyst¹piæ i siê nie
zdziwiæ, nie otworzyæ gêby, jeœli cz³owiek bêdzie coœ

mówi³>>. Myœlê, ¿e kwestia doœwiadczenia ¿ycio-
wego jest jakimœ tam kryterium. I takie bariery byæ
musz¹.”

Respondent 3. 

Praca w mediacjach oprócz posiadania ko-
niecznej wiedzy, spe³nienia warunków formal-
nych i osobowoœciowych wymaga od mediato-
ra nieustannego dokszta³cania siê ale i odkry-
cia wewnêtrznych zasobów, œwiadcz¹cych
o pewnym rodzaju powo³aniu do tego typu
dzia³alnoœci. 

“Dobrze wszêdzie siê dokszta³caæ. Wydaje siê, ¿e
te¿ trzeba pod¹¿aæ za nowoœciami, wiadomo ksi¹¿ki
siê nowe pojawiaj¹ to trzeba znaæ. Natomiast, jeœli
ktoœ nie ma tego w sobie, to niewa¿ne ile ksi¹¿ek
przeczyta, nie bêdzie dobrym mediatorem. Tak mi siê
wydaje...”

Respondent 6. 

Reakcje na sytuacje konfliktowe
Zawód mediatora jest profesj¹, w której

stycznoœæ z sytuacja konfliktowymi jest ci¹g³a
i nieunikniona, gdy¿ wprost wynika z definicji
mediacji. Postêpowaniu mediacyjnemu zawsze
towarzysz¹ emocje, i jednym z celów badania
by³o ustalenie czy i w jaki sposób wp³ywaj¹
one na mediatora oraz to, jakie metody wypra-
cowali sobie do radzenia z nimi. Zdecydowana
wiêkszoœæ osób potwierdza fakt, ¿e w jakiœ
sposób (dla ka¿dego indywidualny) mediowa-
ny spór mo¿e pozostawaæ w pamiêci i rzuto-
waæ na wykonuj¹cego prace. 

"Myœlê, ¿e zostaje g³owie, bo cz³owiek nie potrafi
po rozejœciu siê stron, powiedzieæ sobie: wy³¹czam to,
co mam w g³owie i idê do domu, tylko myœli siê
o tym, np. jak nastêpn¹ rozmowê poprowadziæ,
w którym kierunku. Dla tego myœlê, ¿e tak zupe³nie
wy³¹czyæ siê nie mo¿na.”

Respondent 6. 

Najczêœciej przytaczana mo¿liwoœci¹ zaan-
ga¿owania emocjonalnego mediatora jest sytu-
acja, gdy dowiaduje siê, ¿e ma on do czynienia
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ze stosowaniem przemocy fizycznej przez jed-
n¹ ze stron konfliktu. Wtedy najtrudniej za-
chowaæ jest wewnêtrzn¹ bezstronnoœæ – g³ów-
n¹ zasadê mediatora. 

"No k³ama³abym, gdybym powiedzia³a, ¿e to
w ogóle na mnie nie wp³ywa³o. Jeœli mia³am media-
cje, gdzie by³a sprawa karna, bo ojciec pobi³ dziecko.
To trudno, ¿eby nie myœleæ póŸniej o tym, ¿eby nie
przesz³o przez myœl, ¿eby poradziæ kobiecie, ¿eby
sprawê zostawi³a i ¿eby on poniós³ karê [ustawow¹].
(...) Przy tej sprawie, ¿e sprawy zosta³y wycofane,
to ten mê¿czyzna siê wymeldowa³ z mieszkania, zo-
stawi³ je tylko swej by³ej ¿onie. I tutaj jest jakieœ ta-
kie prze³o¿enie. Myœli siê, zastanawia. (...) Stres
jest. W momencie, kiedy dochodzi do konfliktu, kie-
dy oni siê œcieraj¹ ze sob¹, to na pewno jakiœ stres,
czy sobie poradzê, czy dam radê zapanowaæ. Na ra-
zie siê udaje.”

Respondent 2. 

Mediator ma wiedzê i posiada umiejêtnoœci,
aby poradziæ sobie w takich sytuacjach, winien
zdobyæ j¹ na kursie przygotowuj¹cym go do za-
wodu. Bardzo wa¿na jest tak¿e tutaj kwestia
posiadanego wczeœniej doœwiadczenia zawodo-
wego, które mo¿e okazaæ siê pomocne w me-
diacji. Gdy istnieje we wczeœniejszej profesji
stycznoœci z podobn¹, trudn¹ emocjonalnie te-
matyk¹, (np. zawód terapeuty) wymuszone
jest nabycie umiejêtnoœci pracy w takich wa-
runkach. 

“Ja parê godzin pracuje tak, ¿e z tymi konflikta-
mi, z tymi problemami ludzi ca³y czas siê stykam. Ja
przez lata musia³am nauczyæ siê odreagowywania te-
go i radzenia sobie ze stresem, i wyrzucania tego. Ja
nie rozgraniczam tego co dzia³a na mnie jak na me-
diatora, a jak na terapeutê, s¹ na to metody psycho-
terapeutyczne, które tez siê stosuje w mediacji"

Respondent 8. 

"Mo¿e jest mi ³atwiej korzystaæ z doœwiadczenia,
bo pracuje z ludŸmi przez ca³y czas i to ze sporymi
grupami ludzi i spotyka³am siê z wieloma sytuacja-
mi, wiêc jakiœ tam stres zawodowy mam opanowany.

Sytuacje konfliktowe jak najbardziej, bo na takim
stanowisku pracy one siê pojawiaj¹ non stop.”

Respondent 2. 

Wczeœniejsze praktyki i doœwiadczenie za-
wodowe pe³ni¹ w niektórych przypadkach tak
du¿e znaczenie, ¿e zestawiona z nimi trudnoœæ
sytuacji mediacyjnej jest wrêcz znikoma i nie
stanowi czynnika stresogennego, który móg³by
wp³yn¹æ na bezstronnoœæ mediatora. Trzeba
zaznaczyæ w tym miejscu, ¿e zdecydowanie nie
jest to zjawisko dominuj¹ce. 

"Ja pracowa³em ju¿ w tak ciê¿kich warunkach, ¿e
te dla mnie nie s¹ ciê¿kimi konfliktami. Choæ one s¹
powa¿ne, ale ja emocjonalnie mai³em wiêksze proble-
my w ¿yciu ni¿ problem dwojga ludzi. Robimy swo-
je koñczymy, mediator ma byæ obojêtny wobec kon-
fliktu.”

Respondent 3. 

W podobnym stopniu jak doœwiadczenie za-
wodowe, na reakcje mediatora na trudne sytu-
acje konfliktowe wp³yw ma tak¿e jego wy-
kszta³cenie i zdobywana wiedza, zw³aszcza
psychologiczna. 

"Ludzie maja ochotê wtedy wszystkie ¿ale powie-
dzieæ, wys³uchuje siê rzeczy, których tak na prawdê nie
s³yszy siê, na co dzieñ i to siedzi w œrodku. U mnie to
osobiœcie na rodzinê nie mia³o to wp³ywu. Dla mnie nie
by³o to problemem. Tym bardziej, ¿e na co dzieñ s³ysza-
³am tak du¿o ró¿nych rzeczy w s¹dzie nawet, tak ró¿-
nych sytuacji, tak ró¿nych historii ¿e ma³o rzeczy mo-
¿e mnie zaskoczyæ. (...) Natomiast myœl, ¿e ka¿da oso-
ba, która uczy³a siê pedagogiki, psychologii takich
dziedzin to wie, ¿e nie mo¿e siê tak przejmowaæ pro-
blemami innych, bo to mo¿e siê odegraæ na psychice.”

Respondent 6. 

Wœród mediatorów mo¿e zaobserwowaæ
ró¿ne sposoby radzenia sobie z emocjonalnym
prze¿yciem, które niesie ze sob¹ mediacja. Nie
wykluczaj¹ one siê wzajemnie, gdy¿ czasami
nawet stosowane s¹ ³¹cznie, w zale¿noœci od
indywidualnych preferencji. W trakcie analizy
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materia³u badawczego wyodrêbnione zosta³y
cztery tego typu metody. 

1. Odpowiednie zaplanowywanie i przygo-
towanie do mediacji. 

Znajomoœæ tematyki mediacji i umiejêtne
rozplanowanie spotkañ tak¿e w dogodnej kore-
lacji z innym wykonywanym zawodem zapew-
nia tak, jak to okreœli³ respondent o 'psychicz-
n¹ higienê' pracy. 

"Czasami siê zdarzy, ¿e coœ bardzo aspiruje nas
umys³, to te sytuacje na koniec sobie ustalam. ¯eby
mi nie mataczyli. Jak ktoœ w psychozie przychodzi
z inn¹ rzeczywistoœci¹. Jak trzeba wykonaæ kilka
tych terapii, kilka mediacji, to ja musze dbaæ o higie-
nê psychiczn¹. I tak dbam, ¿e ustalam sobie wg ja-
kiejœ kolejnoœci. Bo je¿eli cos mi zaburzy ten mój spo-
kój i nie móg³bym byæ neutralny i funkcjonowaæ bez-
stronnie – to wtedy odwo³uje spotkanie"

Respondent 1. 

Zdobyte wczeœniej informacje o stronach
konfliktu, o relacjach miêdzy nimi istniej¹cych
pozwalaj¹ na samej mediacji byæ bardziej zdy-
stansowanym do nawet trudnej sprawy. Prze-
widywalnoœæ sytuacji, któr¹ siê wówczas zy-
skuje zdecydowanie wp³ynie na komfort psy-
chiczny mediatora. 

"Do ka¿dej rzeczy, któr¹ mam zaplanowan¹ przy-
gotowuje siê wczeœniej. Wiêc je¿eli jest to konflikt
obszerny, obejmuj¹cy kilka kwestii zwi¹zany nie tyl-
ko z zaburzonymi relacjami, czy k³amstwami, zwi¹-
zanym z oszukiwaniem, to ja tym bardziej muszê
opanowaæ swoje emocje – czyli muszê siê dobrze
przygotowaæ do spotkania. Bo jak bêdê móg³ opano-
waæ swoje emocje, jeœli nie bêdê przygotowany. To
nie opanujê i emocji innych. Nie dziwne. I bym siê
zreszt¹ takiej czynnoœci nie podj¹³.”

Respondent 1. 

2. Oddzielenie siebie od konfliktu. 
"Mediator nie musi siê odnaleŸæ sytuacji konfliktowej,

bo on w niej nie jest, w sytuacji konfliktowej s¹ strony.”
Respondent 3. 

"Mediator nie jest uczestnikiem konfliktu i to nie
jest jego konflikt, i to jest pierwsza podstawowa za-
sada, której uczymy i dajemy narzêdzia do tego.”

Respondent 9. 

Te powy¿sze zdania (doœæ czêsto wypowia-
dane przez badanych) ukazuj¹ za³o¿enie me-
diacji, które mówi, ¿e spór mediowany nigdy
nie dotyczy samego mediatora, to nie jest jego
w³asnoœæ. Z konfliktem, nawet najostrzejszym
przysz³y do mediatora strony i on siê rozgrywa
jedynie miedzy nimi. Samo uœwiadomienie so-
bie tego faktu sprawia, ¿e zdecydowanie ³a-
twiej, mimo pojawiaj¹cych siê na bie¿¹co emo-
cji zachowaæ wobec stron emocjonaln¹ bez-
stronnoœæ. 

"To s¹ na pewno bardzo silne emocje, bo ja w tych
emocjach biorê udzia³ bezpoœredni. Staram siê,
z reszt¹ tak, jak jest to przewidziane, ¿eby mediator
siê nie anga¿owa³ emocjonalnie. To jest trudne, ale
mo¿liwe. Mówienie sobie po prostu po cichu, ¿e to
nie jest mój problem ani mój konflikt, ja mam
doprowadziæ do tego, aby oni znaleŸli drogê
wyjœcia, pomaga. Bardzo czêsto zdarzaj¹ mi siê na
mediacjach ³zy, bardzo czêsto s³owa nienawiœci,
krzyki, k³ótnie, gdzie trzeba sobie poradziæ z impa-
sem, który nastêpuje w trakcie mediacji. I to siê zda-
rza³o w trakcie ka¿dej, choæ nie wiele ich mia³em, to
w trakcie ka¿dej z rozmów. To mówienie sobie, ¿e to
nie jest mój konflikt, i ja jestem po to ¿eby im pomóc,
bardzo pomaga, dystansuje i pomaga spojrzeæ z bo-
ku, choæ nie mówiê, ¿e nie s¹ to sytuacje trudne i cza-
sami stresuj¹ce nawet dla mnie.”

Respondent 2. 

3. Analiza w³asnych odczuæ. 
Mediator, jako osoba bezstronna i neutralna

nie powinien anga¿owaæ siê emocjonalnie
w spór, gdy¿ jego choæby nieuœwiadomione ne-
gatywne nastawienie wobec którejœ ze stron
mo¿e wp³yn¹æ na niepowodzenie mediacji.
Aby do tego nie dochodzi³o pomocne mo¿e siê
okazaæ zastanowienie siê na bie¿¹co nad od-
czuwalnymi emocjami. 

26 MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI 1/2011 (nr 56)

Grzegorz Kruszewski



"Na pewno nie uda³o siê tak zrobiæ, ¿ebym nie
przenosi³a tego na dom, czyli te sfery, ¿eby przez ja-
kiœ czas mi siê nie przenika³y ale to, co mi pomaga³o
w radzeniu sobie z tymi emocjami i tymi dramatami
ludzkimi, z którymi siê spotyka³am, to by³o odwo³y-
wa³am siê do zasad, które s¹ w mediacji a wiêc do
bezstronnoœci i neutralnoœci. Ja czu³am, ¿e jeœli jest
mi przykro, albo ktoœ wywo³a³ we mnie gniew, to ja
jakby sprzeniewierzam siê tym zasadom i w zwi¹z-
ku z tym muszê sobie wzi¹æ na tapetê to, co mnie de-
nerwuje w tym cz³owieku, lub co mnie w problemie
tym tak meczy, ¿e ja wobec niego ustawiam siê tak
emocjonalnie, i jeœli ileœ tych problemów cz³owiek
przepracuje, to one ju¿ nie maj¹ takiego oddzia³ywa-
nia na cz³owieka. Odcina³am siê od stron, to nie ich
problem, ¿e mnie wkurzali, ale mój, ¿e ja potrafiê siê
na nich wkurzyæ, b¹dŸ, ¿e p³akaæ mi siê chcê, ¿e ko-
muœ siê tak zdarzy³o. Bo neutralni jesteœmy wobec
problemu, jako mediatorzy, bezstronni wobec stron.”

Respondent 5. 

Metoda oddzielenie osoby mediatora od
konfliktu, o której by³a mowa w punkcie po-
przednim jest elementem wstêpnym przy re-
fleksji nad w³asn¹ struktura osobowoœciow¹,
która ma daæ odpowiedŸ na pytanie, z jakich
przyczyn mediator odczuwa dyskomfort emo-
cjonalny. Parafrazuj¹c s³owa respondenta, kon-
flikt to problem stron ale fakt, ¿e on rzutuje na
mediatora to problem tylko tego ostatniego. 

4. Akceptacja odmiennej hierarchii wartoœci
Mediator jest osob¹, która nie ocenia ludzi

miar¹ w³asnych wartoœci, które reprezentuje
w ¿yciu. Konieczne jest u niego zrozumienie
i akceptacja ludzkiej odmiennoœci i ró¿norod-
noœci, a nabywa siê je g³ównie przez umiejêt-
noœæ s³uchania drugiej osoby. 

"Wypracowa³am ju¿ dawno metody, które nie po-
zwalaj¹ wci¹gaæ wszystkiego jak g¹bka, poniewa¿
bardzo by mnie to ograniczy³o. Jak to robiê? Staram
siê s³uchaæ, byæ osoba nastawion¹ na s³uchanie, na
œwiadomoœæ odmiennoœci ludzkiej, ¿e ja nie mogê siê
kierowaæ swoj¹ hierarchi¹ wartoœci, tylko tych osób-

przygl¹dam siê im. Przyjmuje i akceptuje to, kim jest
dana osoba i czym siê kieruje.”

Respondent 4. 

Pomocna jest w tym tak¿e œwiadomoœæ w³a-
snej omylnoœci, przy odbiorze cz³owieka
w pierwszym wra¿eniu, które czasami jest wy-
paczone np. pewnymi w³asnymi stereotypami,
lub nieprawdziwymi informacjami. Postulowa-
na jest, zatem pewna otwartoœæ przy postrze-
ganiu ludzi zamiast tendencyjnego ich 'szuflad-
kowania'. 

"Ja sobie z tym radzê i uczê swoich mediatorów,
którzy koñcz¹ szkolenia, które prowadzê, ¿eby w so-
bie radzili z narzucaj¹cymi siê w tak, i czy inny spo-
sób tendencyjnymi rozwi¹zaniami, pokazuj¹c nasze
pomy³ki ile razy w ¿yciu siê pomyliliœmy, ile razy
efekt pierwszego wra¿enia by³ zawodny. I ze wzglê-
du na wyrozumia³oœæ i szacunek do samego siebie, by
nie wprowadzaæ siebie w ró¿ne stany i sytuacje, po
prostu pozwolili sobie na dzia³anie bez tego tenden-
cyjnego wyobra¿enia pierwszego wra¿enia.”

Respondent 1. 

Pojawia siê opinia wœród respondentów, ¿e
jest to zawód, w którym nie wszyscy mog¹ siê
odnaleŸæ. Nale¿y tutaj posiadaæ takie cechy
osobowoœciowe jak stabilnoœæ psychiczna i si³a
charakteru, s¹ one niezbêdne przy uprawianiu
w³aœnie takiej profesji, w której obcuje nie-
ustannie siê z ró¿norodnymi konfliktami. 

"Co innego jest pewna emocjonalnoœæ, któr¹ mo¿e
mieæ taka osoba jak ja, a co innego jest dopuszczanie
tego do siebie. Mo¿e ktoœ, kto zaczyna, mo¿e ktoœ,
kto ma ma³e doœwiadczenie ¿yciowe, kto bardzo
emocjonalnie do tego podchodzi mo¿e mieæ na po-
cz¹tku z tym problem. (...) Ja wiêkszoœæ mediatorów,
jakich znam to s¹ psychologowie, terapeuci, prawni-
cy, czyli ludzie uodpornieni na konflikt, na stres na
frustracje.”

Respondent 8. 

"Ja myœlê, ¿e nie ka¿dy mo¿e byæ mediatorem. S¹
osoby, które s¹ s³absze psychicznie i na pewno to by
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bardzo rzutowa³o na ich ¿ycie, na funkcjonowanie
normalne, domowe. Ale s¹ osoby, które decyduj¹ siê
na ten zawód, bo uwa¿aj¹, ¿e s¹ w stanie siê odci¹æ
od tego.”

Respondent 10. 

Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ opisane tutaj
sposoby radzenia sobie z konfliktem, s¹ (dla
osób posiadaj¹cych predyspozycje do bycia me-
diatorem) wyuczalne, czyli nale¿¹ tych, które
mo¿na siê nauczyæ m. in. na kursie przygoto-
wuj¹cym. Nabieranie dystansu emocjonalnego
przychodzi tak¿e wraz z zyskiwanym doœwiad-
czeniem w prowadzeniu mediacji. 

"Uczymy o bezstronnoœci o nie wchodzeniu w kon-
flikt, jako ja- uczuciowo, dlatego siê robi wentylacje
sobie, bo siê nabiera emocji z tej czy z tej strony, dla-
tego siê robi przerwy na kawê – 5 min przerwy. S¹
takie metody zdejmowania napiêæ, bo jesteœmy ró¿ni,
jedni s¹ bardziej spokojni, drudzy s¹ bardziej emo-
cjonalni. A jak ktoœ ma empatycznoœæ g³êbok¹, to
ciê¿ko jest mu byæ mediatorem bez takich skoja-
rzeñ.”

Respondent 9. 

Hipotezê trzeci¹ mówi¹c¹, ¿e mediatorzy
w trakcie swojej pracy musz¹ wykazaæ siê od-
pornoœci¹ na sytuacje konfliktowe, nie postrze-
gaæ negatywnie którejkolwiek ze stron, zacho-
wuj¹c ca³kowit¹ bezstronnoœæ, nale¿y zweryfi-
kowaæ pozytywnie. 

Poczucie presti¿u spo³ecznego zwi¹zane-
go z zawodem mediatora. 

Zagadnienie presti¿u spo³ecznego wed³ug
Piotra Sztompki odnosi siê do szacunku, uzna-
nia lub te¿ powa¿ania, jakim w spo³eczeñstwie
cieszy siê dana grupa b¹dŸ jednostka2. Jedn¹
z jego odmian jest presti¿ zawodowy, który
mo¿na okreœliæ jako zró¿nicowan¹ ocenê spo-
³eczn¹, przypisywana ró¿nym zawodom przez
przedstawicieli spo³eczeñstwa3. Umiejscawia
ono dany zawód w uk³adzie wy¿szoœci – ni¿-
szoœci wzglêdem innych zawodów. 

Odpowiedz na pytanie czy odczuwalne jest
to, ¿e spo³eczeñstwo Polsce ma uznanie do
mediatorów, nastarcza³o respondentom pew-
nych trudnoœci, a co za tym idzie ich spojrzenia
by³y zró¿nicowane. Odmiennoœci pogl¹dów
wynika³y z tego, ¿e badani posiadali ró¿ne do-
œwiadczenie odnoœnie znajomoœci przez spo³e-
czeñstwo profesji mediacyjnej. Znajomoœæ ta
jest warunek koniecznym presti¿u zawodowe-
go, gdy¿ nie mo¿e wzbudzaæ uznania czy sza-
cunku ta grupa zawodowa, która w œwiadomo-
œci spo³ecznej nie istnieje. 

W doœwiadczeniu jednych, wiedza o takim
zawodzie istnieje jedynie w bliskim otoczeniu
mediatora i to tylko na skutek informacji, któ-
re osobiœcie udziela. Wiedza, któr¹ reprezentu-
je spo³eczeñstwo w danym temacie albo w ogó-
le nie istnieje, albo jest nieprecyzyjna. Zauwa-
¿ony jest tutaj tak¿e istotny i obserwowalny
niekiedy fakt mylenia zagadnienia mediacji
z negocjacjami. Choæ negocjacje s¹ znacznie
bardziej popularnym terminem, to w Polsce
nie nale¿y traktowaæ, jako odrêbnego zawodu
ale raczej jako zespo³u czynnoœci wykonywane-
go przy innych (np. politycznych, gospodar-
czych) profesjach. 

"W spo³eczeñstwie jak siê mówi mediator, to od-
powiadaj¹: <<aaa negocjator!? >>. Moje œrodo-
wisko ju¿ mo¿e wie, co to jest, bo mam kolegów,
z którymi rozmawiam, ale wiêkszoœci spo³eczeñstwa
bladego pojêcia nie ma co to jest mediator, o jakiœ za-
wód przy s¹dzie takie coœ jak adwokat, jak notariusz
mo¿e nie, ale jak radca prawny. No cos tam przy s¹-
dzie skrobie sobie.”

Respondent 3. 

"W Polsce to nikt nie wie, kto to jest. Spo³ecznie
nawet nie ma wiedzy na ten temat. Du¿o trzeba siê
nagadaæ. Coœ tam wie, ale nie wie czy to jest nego-
cjowanie o pieni¹dze, czy o co. Nie ma co do tego
œwiadomoœci i nie jest to zwi¹zane z czyimœ wy-
kszta³ceniem.”

Respondent 8. 
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Zdarza³y siê w zwi¹zku z tym jednoznaczne
deklaracje braku poczucia presti¿u, zwi¹zanym
z nie rozwiniêciem odpowiednim tej profesji. 

"Na razie nie mam takiego poczucia ze mogê byæ
postrzegana, jako osoba z du¿ym presti¿em, bo je-
stem mediatorem. Absolutnie nie. Poniewa¿ mediacji
nie zdarza siê tak wiele, owszem rozwija siê ta dzie-
dzina, ale to nie jest tak [szybko].”

Respondent 4. 

Wypowiedzi osób, które zetknê³y siê z nie-
znajomoœci¹ mediacji w spo³eczeñstwie pol-
skim i wynikaj¹cym z niej brakiem presti¿u nie
wykluczaj¹ w ¿adnym momencie tego, ¿e ten
presti¿ zaistnieje wraz z rozpowszechnieniem
mediacji. Obecne jest bowiem przekonanie, ¿e
w krajach o d³u¿szej tradycji demokratycznej
a tak¿e i mediacyjnej sytuacja jest odmienna

"Nie mam takiego odczucia w naszych warunkach
na terenie naszego kraju. Czyta³am i ogl¹da³am ró¿-
ne filmy na temat funkcjonowania tego za granic¹,
(g³ównie w Stanach, ale i w Europie Zachodniej)
i tam to rzeczywiœcie istnieje.”

Respondent 8. 

Istniej¹ jednak osoby, które spotka³y siê
z sytuacjami œwiadcz¹cymi o uznaniu do danej
profesji. By³y to pozytywne reakcje tych nie
znaj¹cych zagadnienia, z którymi siê spotyka³
respondent mówi¹c o mediacji. 

"Ja tego tak nie odbiera³am dopóki nie zobaczy-
³am jak ludzie reaguj¹ na to, jak gdzieœ tam wspo-
mnia³am, ¿e jestem to: <<ojej jak fajnie, to mi³o,
mi³o>>. Czy presti¿ to dopiero za jakiœ czas bêdzie
mo¿na powiedzieæ, na razie to tych mediacji jest tak
ma³o. (...) Ju¿ ka¿dy gdzieœ s³ysz¹ o czymœ takim,
nie do koñca wie, o co chodzi. Czy presti¿? Cieszê siê
z tego, ¿e jestem mediatorem.”

Respondent 6. 

Wyg³aszane s¹ te¿ opinie, odmienne od tych
przytoczonych wczeœniej. Sugeruj¹ one, ¿e jed-
nak w du¿ej czêœci spo³eczeñstwa funkcjonuje
ju¿ wiedza, dotycz¹ca zawodu mediatora, któ-

ry jest oceniany jako profesjonalista i ekspert
od pomocy ludziom przy rozwi¹zywaniu kon-
fliktów. 

"Jeœli chodzi o ten presti¿ w spo³eczeñstwie to on
wynika z tego, ¿e jednak wiêkszoœæ spo³eczeñstwa
naszego gdzieœ tam pi¹te przez dziesi¹te s³ysza³a.
Choæ mo¿e nie wszystko s³ysza³a i rozumie, ale po-
trafi powtórzyæ, co s³ysza³a. I cieszy mnie to, ¿e
w naszym spo³eczeñstwie zaczyna funkcjonowaæ in-
formacja, ¿e mediator to jest ta osoba neutralna,
wolna od udzia³u w konflikcie, nie jest strona w kon-
flikcie, ma pewn¹ wiedzie, wykszta³cenie. To pod-
wy¿sza presti¿ tego zawodu, ¿e mediator to jest
ktoœ, to jest jakiœ ekspert.”

Respondent 1. 

Uogólniaj¹c, presti¿ zawodu mediatora od-
czuwalny jest wœród tych jednostek, b¹dŸ krê-
gów spo³ecznych, które z mediacjami mia³y
stycznoœæ. Najtrafniej uj¹³ to jeden z badanych
w nastêpuj¹cej wypowiedzi: 

“Nasze spo³eczeñstwo dobrze, pozytywnie po-
strzega mediatorów. Znaczy jedni w ogóle nie po-
strzegaj¹, bo nie maja wiedzy i maja z tym pro-
blem.”

Respondent 1. 

Pewnym paradoksem jest fakt, ¿e presti¿ za-
wodu mediatora w jakimœ stopniu istnieje
dziêki temu, ¿e ten zawód znany jest na tyle
ma³o, ¿e nieprecyzyjnie rozumiana jest jego
funkcja. Uto¿samiany jest, bowiem wówczas
z zawodami s¹dowymi, które uznanie maj¹
w spo³eczeñstwie ugruntowane na doœæ wyso-
kim poziomie4. 

"Strony, które przychodz¹ traktuj¹ mediatora,
jako przedstawiciela s¹du, bo dla nich to jest
przedstawiciel s¹du, choæ de facto od razu siê mó-
wi na pocz¹tku, ale co by nie mówiæ, to jest przed-
stawiciel s¹du, bo siê kontaktuje z s¹dem, sporz¹-
dza za nich pisma do s¹du. (...) Jest to zawód ja-
koœ tak umocowany i tak go siê ze s¹dem kojarzy.
(...) Strony to traktuj¹ w nawi¹zaniu do zawodów
prawniczych, wiec jakiœ presti¿ jest, natomiast
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u osób, które nie zetknê³y siê nigdy to [jest po-
strzegany], jako urzêdnik.”

Respondent 3. 

Badani sami zauwa¿aj¹, ¿e uznanie dodatko-
we do zawodu zyskuje siê dziêki odniesieniu
jego zawodów prawniczych. Podparcie siê pre-
sti¿em, jakim cieszy siê instytucja s¹downicza,
tak¿e przez dodanie przymiotnika 's¹dowy' do
nazwy profesji, mocno wp³ywa na podniesienie
jej wagi i znaczenia 

"Bardziej ma to brzmienie, jeœli ktoœ powie, ¿e
jest mediatorem s¹dowym. Bo to jest traktowane
w tej samej kategorii, co biegli s¹dowi, bo to jest
w tym samym pu³apie p³atnoœci i tych rozliczeñ.
Wiec, jeœli pada tego typu okreœlenie, to to nabiera
jakiejœ mocy.”

Respondent 8. 

Istnieje tutaj aspiracja do analogicznej pozy-
cji i roli spo³ecznej, jak¹ maj¹ adwokaci. Zawo-
dy prawnicze osiadaj¹ w hierarchii presti¿u za-
wodów wy¿szy status5 ni¿ szeroko rozumiana
bran¿a psychologiczno-pedagogiczn¹, z któr¹
mediatorzy s¹ obecnie kojarzeni. 

“Liczê na to, ¿e w przysz³oœci my mediatorzy bêdzie-
my traktowani tak, jak adwokaci, ¿e zanim ktoœ pójdzie
do adwokata to przyjdzie do mediatora, jak nie wyjdzie
to dopiero póŸniej do adwokata. Ja bym sobie tego ¿yczy-
³a. Jak bêdzie to siê oka¿e, ale nie wydaje mi siê ¿eby
œwiadomoœæ ludzka by³a, ¿e to ju¿ prawie jak adwokat.
Jeszcze jednak bli¿ej raczej do psychologa czy pedagoga.”

Respondent 6. 

Ta aspiracja nie jest tylko ¿yczeniowa, mo¿e
przejawiaæ siê w sposobie prowadzenia media-
cji. Mediator ma mo¿liwoœæ miêdzy innymi na-
rzucenia stylu urzêdowy komunikacji przez
u¿ywanie ¿argonu jêzyka prawniczego. Ma to
na celu upodabnianie swojej pozycji i podnie-
sienie wynikaj¹cego z niej presti¿u do takiego,
jaki posiada wybrana profesja, do której siê od-
nosi. Proces mo¿na nazwaæ zapo¿yczaniem
presti¿u spo³ecznego 

"Ja nawet czêsto jakieœ druki odczytuje, u¿ywam
jakiœ tam paragrafów ¿eby wskazaæ, ¿e to jest bar-
dziej sytuacja urzêdowa ni¿ terapeutyczna. Choæ
przychodz¹ do gabinetu terapeutycznego, to jêzyk
bardziej dyplomatyczny stosujê by to by³o jasne}
i nawet siê spotka³am z takim czymœ, ¿e osoby mu-
sia³y takie odczucia (nie mówi³y tego w takim sensie
negatywnym), ¿e to jest tak jak w s¹dzie.”

Respondent 8. 

Osobnym czynnikiem wskazuj¹cym na ist-
nienie wzglêdnego presti¿u profesji mediacyj-
nej w spo³eczeñstwie jest przydatnoœæ i chêæ
zdobywania tytu³u mediatora. Korzyœæ z jego
posiadanie odczuwalna by³a przez niektórych
badanych w sytuacji starania siê o sta³¹ pracê.
Wtedy tytu³ mediatora stanowi niejako po-
twierdzenie tych cech charakteru, które s¹
obecnie bardzo popularne i poszukiwane na
rynku pracy. 

“Jeœli chodzi o uczelnie wy¿sze, jeœli mam prowa-
dziæ zajêcia i powiem, ¿e jestem mediatorem to, to
bardzo podnoœni znaczenie. Nawet, jeœli siê szuka in-
nej pracy, pracujê teraz na stanowisku kanclerza tu-
taj (...), i powiem, ¿e jedn¹ z tych moich zalet, któ-
re przedstawia³am na rozmowie kwalifikacyjnej by-
³o to, ¿e jestem mediatorem. ¯e mam takie doœwiad-
czenia z s¹du, ¿e jestem wpisana na rejestr osób god-
nych zaufania. To by³o taka pomoc¹.”

Respondent 2. 

"Spotka³am siê z tym, ¿e du¿o osób sz³o na kurs
po to, by mieæ dodatkowy papierek, bo rzeczywiœcie
pracodawcy teraz na to patrz¹, nawet jak siê przed-
³o¿y moim zdaniem nawet jakieœ tam trudniejsze do
osi¹gniêcia dyplomy, to jednak dyplom mediatora ro-
bi wra¿enie. (...) Czasami rozmowa kwalifikacyjna
polega³a na opowiadaniu, czym s¹ mediacje, s³yszeli
o tym, ale trzeba by³o wyjaœniæ, na czym to polega.”

Respondent 6. 

Tytu³ mediatora wydaje siê na tyle atrakcyj-
ny, ¿e pojawia siê nawet zjawisko martwych
mediatorów, którzy nie zamierzaj¹ czynnie
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uczestniczyæ w profesji. Korzystaj¹ oni za to
z ewentualnych profitów materialnych w do-
tychczasowej pracy i zyskuj¹ w³aœnie na powa-
¿aniu spo³ecznym w swym otoczeniu. 

"To byæ mo¿e przek³ada siê te¿, ¿e niektórzy s¹
mediatorami dla presti¿u, nie chc¹ uprawiaæ tej me-
diacji. No i figuruj¹, jako mediatorzy, bo to dodaje
im autorytetu, ale nie reklamuj¹ siê wystarczaj¹co,
by te mediacje prowadziæ. (...) Po drugie jak pracu-
j¹ tak w biurach obs³ugi klienta, to oni tez dostaj¹
œrodki finansowe za to, ¿e zrobili a oni nie chc¹
uprawiaæ roli mediatora. Z reszt¹, nie mogliby upra-
wiaæ w okienku, bo tam siê nie uprawia. (...) W ka¿-
dym razie u ka¿dych mediatorów i tych czynnych
i tych nieczynnych presti¿ siê podwy¿sza wzrasta.
Poniewa¿ sama informacja, ¿e jestem mediatorem
i formalna, i prawna dalej, powoduje pewne zmiany
psychiczne.”

Respondent 1. 

Odmiennym zjawiskiem od zestandaryzo-
wane presti¿u zawodów jest presti¿ œrodowi-
skowy. W tym przypadku jest to powa¿anie
i szacunek, jakim ciesz¹ siê wewn¹trz kategorii
zawodowej ci mediatorzy, którzy odznaczaj¹
siê najwiêkszym doœwiadczeniem i skuteczno-
œci¹. Samo zaistnienie tego presti¿u ma ju¿ du-
¿e znaczenie, gdy¿ mo¿e przenikaæ na wiêksze
krêgi spo³eczne.6

"W spo³eczeñstwie to ja (...) odczuwam mo¿e
w nieznacznym stopniu, bardziej odczuwam, jak my
siê mediatorzy gdzieœ zje¿d¿amy, spotykamy. Wœród
mediatorów s¹ tacy, którzy mieli du¿o mediacji, s¹
skuteczni, wtedy miedzy mediatorami, ja mam wra-
¿enie, ¿e to siê ju¿ wyczuwa. Jakby wyró¿niamy
tych, którzy potrafi¹ du¿o i maj¹ jak¹œ pozycje
wœród mediatorów.”

Respondent 5. 

Wœród respondentów istnieje te¿ œwiado-
moœæ odmiennoœæ polskich realiów zawodu
mediatora, od tych istniej¹cych w krajach,
gdzie mediacja ma d³u¿sz¹ historiê. Wyra¿any
jest pogl¹d, ¿e wzorem tych pañstw wraz z roz-

powszechnieniem tej metody rozwi¹zywania
sporów wzroœnie jej presti¿ i uznanie spo³ecz-
ne. 

"Jestem przekonana, ¿e przyjdzie taki czas, ¿e za-
wód mediatora bêdzie tak jak na zachodzie, jak ja
s³ysza³am zanim jeszcze wesz³am w ten pomys³ ucze-
nia siê bycia mediatorem, ¿e jest to tam zawód, któ-
ry ma wysoki presti¿ spo³eczny. Tutaj tego jeszcze nie
bardzo czuje, ale w sytuacjach takich trudnych, kon-
fliktów pracowniczych, mediator ma swój presti¿. ¯e
siê mówi z wielkim szacunkiem i ¿yczliwoœci¹ do te-
go zawodu, bo czêsto to jest jedyny sposób, ¿eby te
konflikty pracownicze w sposób polubowny rozwi¹-
zaæ.”

Respondent 4. 

Hipotezê mówi¹c¹ o tym, ¿e mediatorzy za-
wód swój w odniesieniu do innych postrzega-
j¹, jako presti¿owy, mo¿na w sposób ostro¿ny
uznaæ za prawdziw¹. Nale¿y jednak przy tym
podkreœliæ, ¿e to odczucie presti¿u nie jest jed-
nakowo ugruntowane, bo dopiero ewaluuje
wraz ze spo³eczn¹ znajomoœci¹ tematyki me-
diacji. 

Satysfakcja zwi¹zana z wykonywaniem
profesji mediacyjnej

Satysfakcj¹ zawodow¹ nazywane s¹ pozy-
tywne i negatywne uczucia, pogl¹dy oraz po-
stawy, które odnosz¹ siê do realizowanych
obowi¹zków zawodowych przez wykonuj¹cych
prace7.”Mo¿e byæ okreœlana, jako pozytywna,
jeœli osoba pracuj¹ca jest zadowolona z realizo-
wanych przez siebie z zadañ oraz warunków
pracy b¹dŸ negatywna, jeœli nie spe³nia jego
oczekiwañ8.”

W toku badañ zosta³o zaobserwowane, ¿e
wykonywanie pracy mediatora wi¹¿e siê u re-
spondentów z pozytywn¹ odmian¹ satysfakcji.
Zró¿nicowane s¹ tutaj jednak podstawy, z któ-
rych ta satysfakcja wynika, i przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co: 
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1. Satysfakcja wynikaj¹ca rozwoju osobiste-
go dziêki pracy w mediacji. 

“Ja mam satysfakcje wynikaj¹c¹ z tego, co robiê
ogromna, ale wynikaj¹c¹ z tego, ¿e mediacja mi bar-
dzo du¿o da³a. Ja uczê siê byæ mediatorem nauczy-
³am siê panowania nad sob¹, nauczy³am siê dzia³a-
nia w sytuacjach bardzo trudnych psychologicznie,
nauczy³am siê zachowywaæ dystans, i to pozwala mi
podejmowaæ ró¿ne inne wyzwania i to mi daje bar-
dzo ogromn¹ satysfakcje. Daj¹ mi du¿a satysfakcje
mediacje po tych latach gdzie czuje, ¿e one s¹ trudne
nie dla mnie tylko, ¿e problem sam jest trudny i lu-
dziom siê uda dojœæ do porozumienia to jest dla mnie
satysfakcja.”

Respondent 5. 

Badani wskazuj¹ na to, ¿e wartoœci¹ jest dla
nich mo¿liwoœæ w³asnego edukowania siê
w trudnych konfliktach interpersonalnych.
Wszystkie spotkania, jakie sk³ada³y siê na ka¿-
dy osobny kazus mediacyjny, daje mo¿liwoœæ
do przemyœleñ, których celem jest uskutecz-
nienie swojego warsztatu pracy. 

“Z ka¿d¹ rozmow¹, z ka¿dym innym przypad-
kiem, ka¿dym cz³owiekiem, ka¿dy cz³owiek siê uczy,
zawsze. Ja sobie mogê przemyœleæ to co ja zrobi³am.
Jeœli to siê koñczy albo sukcesem albo pora¿k¹, to ja
mogê sobie przemyœleæ swoje rzeczy, co zrobi³am, co
powiedzia³am, jak powiedzia³am, mo¿e, co jeszcze
mog³am zrobiæ a co mi umknê³o. Myœlê, ¿e jakaœ tam
analizê swojej pracy cz³owiek zawsze robi w g³o-
wie.”

Respondent 10. 

Ten typ satysfakcji wynika z istnienia w ich
œwiadomoœci tego, ¿e zdobywane umiejêtnoœci
ubogacaj¹ osobowoœæ wykonuj¹cego ten za-
wód. Niejednokrotne respondenci podkreœlali,
¿e oni sami lub inni znani im mediatorzy wy-
korzystuj¹ tê wiedzê i doœwiadczenie w innym
zawodzie lub w ¿yciu prywatnym i niesie to ze
sob¹ bardzo pozytywne skutki. 

"Merytoryczna satysfakcja jak najbardziej, jest to
bardzo wa¿ne dla mnie, poniewa¿ mnie to rozwija.

Na pewno jest to udoskonalanie mojego wnêtrza, ja-
ko cz³owieka, a przy tym osoby, która chce byæ me-
diatorem, bo ja chce to realizowaæ. I z czasem w nie-
jednej sytuacji, która zdarza siê, nagle okazuje siê,
¿e ja te mo¿liwoœci bycia mediatorem wykorzystuje"

Respondent 4. 

2. Satysfakcja wynikaj¹ca z doprowadzenia
do porozumienia

Za³o¿eniem ca³ego procesu mediacji jest to,
i¿ ma ona zakoñczyæ siê zgod¹ i porozumie-
niem skonfliktowanych. Nie przypadkowo za-
tem najczêœciej wed³ug respondentów satys-
fakcja pojawia siê, gdy dochodzi do ugody miê-
dzy mediowanymi stronami, przy której spo-
rz¹dzeniu mediator wykaza³ siê nale¿ytym pro-
fesjonalizmem. 

"Ugoda jest celem i ten ca³y proces zrozumienia,
na czym polega mediacja, ¿e to jest wypracowanie
ugody i ¿eby oni pojêli, ¿e to nie jest moja ugoda tyl-
ko ich, ¿e oni siê pogodzili po prostu. To myœlê jest
takie najwa¿niejsze. Oni siê pogodzili i nie maj¹ do
siebie w tej kwestii ¿adnych pretensji, i wtedy uwa-
¿am, ¿e umowa jest naprawdê podpisana, taka zgod-
nie ze wszystkimi moimi za³o¿eniami, sumieniem
itd. Widzê, ¿e oni siê dogadali, kiedy np. przychodzê
na podpisanie ugody i by³y m¹¿ z by³¹ ¿on¹ stoj¹,
swobodnie ze sob¹ rozmawiaj¹ siê œmiej¹, widzê, ¿e
to zadzia³a³o to, to jest dla mnie pozytywne rozwi¹-
zanie sprawy. 

Respondent 2. 

"Jakiœ czas minie i ten cz³owiek nie wraca, do s¹-
du, to wszystko siê jakoœ tam uk³ada, to mo¿na po-
wiedzieæ wtedy o satysfakcji, ¿e widocznie to mia³o
sens, ¿e to by³o tak sformu³owane, i ta ugoda tak na-
pisana, ¿e ona by³a zrozumia³¹ dla obu stron i by³¹
mo¿liwa dla obu stron. Tak tylko w tej kwestii. ¯e
potrafi³am zrobiæ tak¹ ugodê, która by³ dla ludzi
zrozumia³¹ i mo¿liwa"

Respondent 8. 

Wa¿nym elementem jest tutaj wewnêtrzna
chêæ niesienia pomocy tym, z którymi siê pra-
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cuje, a rozwój osobisty, (o którym mowa powy-
¿ej) podporz¹dkowany jest temu celowi. 

"Odczuwam satysfakcje w odniesieniu do œwiad-
czenia us³ugi osobom, które s¹ w ciê¿kiej sytuacji.
Nie mam byæ tylko po to, ¿e ja sama siê rozwijam
i mam byæ œwietna, bo po co moja œwietnoœæ, jeœli ja
nie pomagam? Dla mnie – osoby, która w tej sferze
spo³ecznej daje coœ drugiemu cz³owiekowi to, to jest
umiejêtnoœæ, która chcê kszta³ciæ, by siê rozwijaæ
i chce kszta³ciæ, bo wiem, ¿e dziêki tej metodzie mo-
gê pomóc wielu ludziom.” 

Respondent 4. 

Wœród niektórych respondentów istnieje te¿
wyraŸne zaznaczenie koniecznoœci komunika-
cyjnego wyedukowania stron konfliktu. Rol¹
mediatora, a tym samym warunkiem jego sa-
tysfakcji jest nauczenie uczestników sporu
sposobów radzenia sobie z konfliktami. Winni
oni na tyle zyskaæ œwiadomoœæ, ¿e w innych sy-
tuacjach bêd¹ ju¿ sami mogli sobie poradziæ,
zamiast ponownie szukaæ mediatora, któremu
przypisali podœwiadomie wczeœniej ca³¹ zas³u-
gê w rozwi¹zaniu sporu. 

"Dla mnie wa¿ne jest, ¿e ludzie w mediacji coœ
wynieœli i oni dalej to w ¿yciu maj¹, bo je¿eli ta me-
diacje bêdzie tylko ze mn¹ kojarzona to oni dalej my-
œl¹, ¿e oni dalej nic nie potrafi¹ tylko ja im pomo-
g³am, a jeœli widza siebie w tym to oni wierz¹ we
w³asne si³y. Myœl¹, ¿e to wszystko przeze mnie, i gdy
druga sprawa przyjdzie myœl¹, ¿e znów trzeba bê-
dzie mediatora wzi¹æ, a chodzi o to, ¿eby ludzi sami
zaczêli [siê porozumiewaæ].”

Respondent 5. 

W odró¿nieniu od wczeœniejszych wypowie-
dzi tego respondenta ukazuj¹, ¿e satysfakcja wy-
nika w tym wypadku nie z postrzegania siebie,
jako osoby nios¹cej pomoc, lecz z prawid³owego
i fachowego wykonywania pracy. Nie s¹ to jed-
nak podejœcia ca³kowicie sprzeczne, bowiem za-
wód i praca z niego wynikaj¹ca z definicji, zgod-
nie z jednym z wyznaczników, wykonywana jest
na rzecz innych osób – spo³eczeñstwa9. 

"Wydaje mi siê, ¿e ja niczego nie niosê, ja siê po
prostu nauczy³am. (...) Nie mam poczucia, ¿e robiê
ludziom jakieœ przys³ugi albo coœ dobrego, kiedyœ
mo¿e tak by³o. (...) Jak wesz³am na poziom bycia
mediatorem, to jestem bardziej skupiona na tym, co
ja muszê daæ ludziom by byæ pomocnym w tym, co
oni maj¹ zrobiæ, tylko ¿e jak kompletnie nie wi¹¿e
tego z tym, ¿e ja pomagam. To jest zawód jak ka¿dy
inny. Jeœli go robiê, to pomagam im w tym, ¿e roz-
wi¹¿¹ to, co chc¹, czy za³atwi¹, bo oni przecie¿ p³a-
c¹ za to.”

Respondent 5. 

3. Satysfakcja wynikaj¹ca z poczucia mo¿no-
œci oddzia³ywania na sytuacje konfliktow¹. 

Jest to rodzaj satysfakcji, o którym media-
torzy rzadziej wspominaj¹, jednak warta jest
do odnotowania. Odnosi siê do sytuacji, gdy
mediator ma œwiadomoœæ, ¿e jego praca
i przygotowanie przyczyni³y siê do rozwi¹za-
nia czêsto bardzo zawi³ej i d³ugotrwaj¹cej sy-
tuacji konfliktowej. Dodatkowo s¹d ugodê
w takim brzmieniu, jakim sporz¹dzi mediator
uprawomocniona i ma mo¿liwoœci egzekwo-
wania jej. 

"Je¿eli do mediacji dochodzi, to ja siê spotykam
zazwyczaj z satysfakcj¹, bo strony s¹ zadowolone
i dbam o to, ¿eby by³y zadowolone, bo je¿eli nie s¹
zadowolone, to ja nie jestem wtedy zadowolony.
Wtedy robie spotkanie na osobnoœci jeszcze raz,
i jeszcze raz, bo ja chce us³yszeæ od nich, czy oni po-
twierdzaj¹ swoja wolê a nie moj¹. I satysfakcjê
przez autorstwo, ¿e ja jestem autorem tego ca³ego re-
pertuaru. (...) Poczucie sprawstwa, tego czym siê
mogê cieszyæ, ¿e organy s¹dowe wykonuj¹ te ugody,
ale i nie tylko s¹dowe bo i prokuratorskie, wykonuj¹
to, co jest ustalone. Za³atwia to sprawê.”

Respondent 1. 

Sytuacje te oddzia³uj¹ dodatnio na zadowo-
lenie z siebie, gdy¿ widoczna jest mo¿liwoœæ
w³asnego pozytywnego wp³ywu na taki wyci-
nek rzeczywistoœci spo³ecznej, z jakim siê me-
diator spotyka w swej pracy. 

33(nr 56) 1/2011 MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

Mediacje i zawód mediatora...



"Takie bardzo egoistyczne rzeczy [odczuwane],
czyli samo zadowolenie z siebie, ¿e dziêki jakieœ
dzia³alnoœci, ¿e przy mnie, ¿e w trakcie, gdzie ja by-
³am obecna uda³o siê rozwi¹zaæ czasami jakiœ po-
wa¿ny ludzki dramat, czasami jakiœ konflikt, czasa-
mi jak¹œ historiê ludzk¹ zawik³an¹. I to daje poczu-
cie satysfakcji. 

Respondent 2. 

Wp³yw na satysfakcje osób wykonuj¹cych
dana profesje ma iloœæ podpisanych porozu-
mieñ, gdy¿ daje mo¿liwoœæ bezpoœredniej ob-
serwacji zadowolenia stron, z którymi siê je
wypracowa³o. Brak mo¿liwoœci podpisywania
ugody, zw³aszcza gdy zdarza siê seryjnie, mo¿e
wp³yn¹ ujemnie na satysfakcje mediatora. 

"Tak samo jak w ka¿dym zawodzie z satysfakcji
innych osób. Im wiêcej jest porozumieñ osi¹gniêtych
miedzy stronami w mediacji, im wiêcej jest pozytyw-
nie rozwi¹zanych konfliktów udanych spraw, tym
wiêcej zadowolenia, wewnêtrznej satysfakcji, ¿e mo-
ja praca jest komuœ u¿yteczna jest przydatna, mie-
rzalna. (...) Aczkolwiek nie mo¿na wykluczyæ nie-
udane rozwi¹zanie... a mo¿e w³aœnie udane tylko
mia³y siê tak zakoñczyæ. S¹ takie sprawy np. w paŸ-
dzierniku, to a¿ by³em za³amany lekko, nie mia³em
tej satysfakcji wielkiej. Mia³em kilka spraw pod rz¹d
nieudanych.”

Respondent 1. 

Mediatorzy wyg³aszaj¹ opinie, ¿e musz¹ byæ
przygotowani na to, i¿ ich praca nie zawsze bê-
dzie uwieñczona formalnym sukcesem w po-
staci podpisanego porozumienia. Ono nie mo-
¿e byæ celem wy³¹cznym i jedynym. Zachodzi
tutaj mechanizm, który jest analogiczn¹ konse-
kwencj¹ zasady nieuto¿samiania siê mediatora
z przedmiotem konfliktu, który jest w³asnoœci¹
stron, i to one w ostatecznoœci musz¹ podj¹æ
decyzjê, czy go zakoñczyæ, czy nie. 

"Trzeba byæ przygotowanym do nieudanych, nie
nastawiaæ siê, ¿e celem jest ugoda. Wk³adamy mak-
simum wysi³ku, ¿eby do ugody dosz³o, ale miar¹ mo-
jego cz³owieczeñstwa nie jest iloœæ ugód, tylko jestem

ja sama. I ja nie mogê siê identyfikowaæ z tym, bo
bym by³a mocno rozczarowana, gdy maj¹c cztery
sprawy, dwie zakoñczy³y siê ugoda a dwie nie"

Respondent 4. 

“Jeœli to nie jest mój konflikt, a mediacja siê uda
to siê cieszê, bo uda³o siê rozwi¹zaæ konflikt. Jeœli siê
nie uda, to nie jest to moja nieudana mediacja, bo
jedna stronê mo¿e mówiæ: <<Nie>>. Tylko brak
profesjonalizmu daje coœ takiego, ja mia³em tylko
jedn¹ mediacje nieudan¹ do tej pory.”

Respondent 9. 

Warto podkreœliæ fakt, ¿e korzyœci strony
sporu mog¹ z procesu mediacyjnego wynieœæ
mimo to, ¿e do ugody nie dojdzie. Poprawnie
przeprowadzona mediacja, nawet niezakoñczo-
na spisanym porozumieniem zawsze stanowi
wartoœæ dodan¹ dla uczestnicz¹cych w niej.
Najczêœciej przejawia siê ona w pozyskaniu
wiêkszych umiejêtnoœci porozumiewania siê,
czêœciow¹ choæby zmian¹ postawy jak i samym
zadowoleniu tych osób. 

"Takim oczekiwanie od mediatora z s¹du wynika-
j¹cym jest to, by dokonaæ ugody, by spisaæ warunki,
dziêki którym te osoby mog¹ funkcjonowaæ na no-
wych zasadach. Ale bywa tak, ¿e nie dokonujemy
ugody a jednak sam proces mediacyjny uruchomi³ ta-
kie rzeczy, które dla tych osób s¹ dobre, i pomimo te-
go, i¿ nie uzyskujemy ugody, jako faktu, to jest taki
rozwój tych osób, taka zmiana w tym wewnêtrznym
znaczeniu i zachowaniu, ¿e te osoby wychodz¹ zado-
wolone, pomimo i¿ nie uda³o siê tego konsensusu
uzyskaæ.”

Respondent 4. 

Mediator, który jest œwiadomy zachodzenia
tych procesów, mo¿e odczuwaæ satysfakcje mi-
mo braku ugody. Proces mediacyjny w danym
przypadku mo¿e okazaæ siê dla stron pocz¹t-
kiem pozytywnych skutków, g³ownie w wymia-
rze psychologicznym. 

"Satysfakcja ogromna i to zarówno, gdy strony
dojd¹ do porozumienia, bo zawr¹ ugodê, jak i wów-
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czas, gdy ugody nie ma, ale widaæ chêæ porozumie-
nia, strony otrzymuj¹ tzw. satysfakcjê psychologicz-
n¹. S¹ przeprosiny, strony powoli zaczynaj¹ widzieæ,
¿e maj¹ wp³yw na rozwi¹zanie, nawet gdy sprawa
wraca do s¹du, to ³atwiej stronom iœæ na ustêpstwa.”

Respondent 7. 

Bezpoœrednim wskaŸnikiem takiego stanu
rzeczy s¹ zachowania uczestników procesu
w stosunku do mediatora. Respondenci wska-
zywali sytuacje, kiedy mieli do czynienia z po-
zytywnymi odniesieniami do w³asnej osoby,
wyradzaj¹cymi siê w podziêkowaniach od
stron konfliktu po zakoñczeniu mediacji, bez
wzglêdu na jej efekt. 

"Spotykam siê za ka¿dym razem z wdziêcznoœci¹,
nawet wtedy, gdy nie dokonana jest ugoda, ja za-
wsze s³yszê dziêkuje, zawsze s³yszê rodzaj radoœci,
¿e pewne rzeczy uda³o siê w sobie gdzieœ wyprosto-
waæ albo coœ zmieniæ. Nigdy siê z niezadowoleniem
nie spotka³am. Zawsze mile ¿yczliwe po¿egnanie mi-
mo tego, ¿e siê nie uda³o osi¹gn¹æ ugody.”

Respondent 4. 

"Fajne jest uczucie, fajne jest us³yszeæ jak strony
dziêkuj¹, ¿e przez tyle lat byli sk³óceni a tutaj uda-
³o siê porozumieæ. (...) Nawet jak nie dojdzie do ugo-
dy to i tak strony dziêkowa³y i ja jakoœ bardzo mi³o
to wspominam.”

Respondent 6. 

Nie ulega w¹tpliwoœci, na podstawie przyto-
czonych obserwacji, i¿ praca mediatora zwiana
jest z du¿a satysfakcj¹. Nie mo¿na natomiast
za prawdziw¹ uznaæ tê czêœæ hipotezy mówi¹-
cej o prostej zale¿noœci miêdzy iloœci¹ podpisa-
nych ugód a poziomem satysfakcji zawodowej.
Przedstawiciele profesji mediacyjnej wraz z do-
œwiadczeniem zawodowym zyskuj¹, bowiem
wiêksz¹ œwiadomoœæ znaczenia procesu media-
cyjnego, którego ugoda jest bardzo istotn¹,
lecz tylko jedn¹ z korzyœci. 

Szczeciñskie œrodowisko mediacyjne
Sytuacja zawodowa szczeciñskich przed-

stawicieli profesji mediacyjnej 
Badania szczeciñskiego œrodowiska media-

torów da³y mo¿liwoœæ podzia³u jego na trzy
podgrupy, trzy kategorie, które ró¿ni¹ siê miê-
dzy sob¹ stopniem zaanga¿owania, sposobem
podejœcia do wykonywanej profesji oraz jej re-
lacji z wykonywanym wczeœniej zawodem. Du-
¿e znaczenie odgrywa tutaj tak¿e wielkoœæ uzy-
skiwanych korzyœci finansowych, które stano-
wi¹ warunek sine qua non funkcjonowania ka¿-
dego zawodu. 

• Kategoria pierwsza. 
Grupê tê stanowi¹ osoby, które maj¹ sto-

sunkowo niewielkie doœwiadczenie w zawo-
dzie, gdy¿ nie prowadzili du¿ej iloœci media-
cji. Funkcja mediatora traktowane jest tutaj,
jako zajêcie dodatkowe, czêsto tylko hobbi-
styczne, przy koniecznoœci zatrudnienia w in-
nym miejscu. Mediatorzy ci nie zabiegaj¹ sa-
mi o mediacje, przyjmuj¹ jedynie okazjonal-
nie, na zlecane od w³aœciwych temu instytu-
cji, ale tylko w tym wypadku, jeœli nie kolidu-
je to z ich obowi¹zkami zwi¹zanymi z podsta-
wowym zawodem. 

“Mo¿na powiedzieæ, ¿e traktuje to jak taki za-
wód drugi, a bardziej chyba, jako hobby. Bo spraw
mediacyjnych nie jest tak du¿o ¿eby dzia³aæ. A ja
jeszcze pracuje, jako nauczyciel akademicki. To jest
dla mnie jakiœ dodatek mo¿e. Szczególnie siê zajmu-
je sprawami karnymi, one nie s¹ du¿o p³atne, bo to
s¹ niewielkie pieni¹dze. Zajmuje siê raczej sprawa-
mi, które dostaje z urzêdu, z s¹du, z prokuratury.
Sama nie zabiegam jakby o jakieœ tam sprawy cywil-
ne, czy rodzinne, tak by sobie polepszyæ byt. Tylko to,
co dostane z s¹du, z prokuratury, bo nawet fizycznie
nie mia³abym czasu. Jakby jakaœ sprawa wp³ynê³a do
mediacji i pan prezes poleci³by j¹, to oczywiœcie bym
poprowadzi³a, ale sama jakoœ nie zabiegam, by tego
by³o jakoœ wiêcej.”

Respondent 2. 
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W tym kategorii nie wystêpujê praktycznie
motyw finansowy wp³ywaj¹cy na chêæ bycia
w zawodzie. Yród³em utrzymania s¹ wszystkie
inne”pozamediacyjne" Ÿród³a dochodu, które
poch³aniaj¹ zdecydowana wiêkszoœæ ogó³u cza-
su przeznaczonego na aktywnoœæ zawodow¹
danej osoby. 

"Mediator musi siê zgadzaæ na wiele ró¿nych za-
biegów i prac dodatkowych, poniewa¿ mediacja nie
daje Ÿród³a utrzymania. Nie daje pensji, jest to Ÿró-
d³o niestabilne. Raz jest, raz w miesi¹cu go nie ma.
To te¿ mediatorzy s¹ zmuszeni pracowaæ na etacie,
a mediacje uprawiaæ dodatkowo, jako hobby na
przyk³ad.”

Respondent 1. 

• Kategoria druga. 
Do tej grupy zaliczyæ mo¿na te osoby, które

maj¹ sta³y kontakt z prowadzeniem postêpo-
wañ mediacyjnych. Mo¿na twierdziæ ju¿ ¿e
w tym wypadku nie jest to ju¿ zajêcie trakto-
wane dorywczo lecz dodatkowa praca, o statu-
sie i znaczeniu porównywalnym z innymi rów-
noczeœnie wykonywanymi. Zawód mediatora
wykonywany jest ³¹cznie z innymi z takich
wzglêdów jak brak chêci rezygnacji z wykony-
wania swojej wyuczonej profesji lub (i) niewi-
dzenie mo¿liwoœci utrzymania siê finansowego
z samych tylko mediacji na tym etapie ich roz-
woju w spo³eczeñstwie polskim. 

“Pewnie jest niewiele takich osób, które bêd¹c me-
diatorami, mog¹ powiedzieæ: << Tak, ja dziêki te-
mu zawodowi siê utrzymuje i mam stabilnoœæ. >>
Niewielu, bo nie mogê powiedzieæ, ¿e nikt, ale ja na
pewno nie jestem t¹ osob¹, która dziêki byciu media-
torem mo¿e utrzymaæ swoja rodzinê. (...) Jestem jed-
nak przekonana, ¿e bêdzie mo¿na z tego ¿yæ, i ja te-
go ¿yczê osobom, które s¹ mediatorami. W jakimœ
sensie ¿yczê tez sobie. Ale ja mam dwa zawody, oba
lubiê chyba w jednakowym stopniu. Po prostu jestem
w otwartoœci na jedno i drugie zadanie. Ja nie jestem
nakierowana w 100% na mediacje, ja wiem, ¿e bêdê
realizowalna równie¿ te dzia³ania terapeutyczne, bo
robiê to o wiele d³u¿ej, w tym znakomicie siê czuje.

Po prostu bêdê ³¹czyæ, tak czy owak bêdê ³¹czyæ te
dwa zakresy.”

Respondent 4. 

Dodatkowym wyznacznikiem tej grupy jest
rola uzyskiwanego zarobku w wyniku tej pracy.
Choæ jest on na zró¿nicowanym poziome i ró¿-
ny w ró¿nych miesi¹cach roku to sta³ym dodat-
kowym wk³adem do domowego bud¿etu. 

"Jeœli ja mam jedn¹ sta³a prace pañstwow¹, do te-
go mam gabinet, do tego gabinetu dok³adam to, to
dlaczego nie? Po to, to zrobi³am. Jeœli cz³owiek ma
tam te 100, 200 mo¿e 500 z³ wiêcej, to dla mnie ma
to znaczenie.”

Respondent 8. 

• Kategoria trzecia. 
Kategoria ta jest zdecydowanie mniej liczna

w odniesieniu do dwóch poprzednich mniej
wiêcej porównywalnych wzglêdem siebie.
W tej grupie prowadzenie mediacji to g³ówne
zawodowe zajêcie, które poch³ania najwiêcej
czasu pracy. Zawód ten, stanowi dla wykonuj¹-
cych go podstawê utrzymanie, ewentualnie
wspomagan¹ przez inne Ÿród³a dochodów jak
emerytura, b¹dŸ renta. Dzia³aj¹ oni najczêœciej
w oparciu o w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i dlatego najdotkliwiej odczuwaj¹ istniej¹ce
jeszcze obecne problemy zwi¹zane z finanso-
wym funkcjonowaniem w zawodzie

"Dla mnie to jest Ÿród³o dochodu, ja siê z tego
utrzymuje. Ale to jest niestety bardzo niestabilne,
raz te pieni¹dze s¹ raz tych pieniêdzy nie ma. Jak na
dzia³alnoœci gospodarczej, to cz³owiek ¿yczy³by sobie
lepiej. Natomiast, jeœli wysz³oby trochê wiêcej me-
diacji, to przy tych kosztach, czy przy tych wynagro-
dzeniach mo¿na by³oby spokojnie sobie daæ radê.”

Respondent 5. 

“Jest to zasada prosta: jest to mój zawód, na
jednej sprawie zarobiê na drugiej stracê, bo to jest
dzia³alnoœæ gospodarcza. (...) Je¿eli w dalszym
ci¹gu bêdzie taka iloœæ mediacji, to bêdzie to taki
zawód, z którego bêdzie siê mo¿na utrzymaæ, na
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jakimœ tam nie najwy¿szym poziome, ale mo¿na
bêdzie.”

Respondent 3. 

Istnieje jednak mo¿liwoœæ poszerzenie czyn-
noœci zawodowych, po przez w³¹czenie do nich
m. in. prowadzenia szkoleñ na kursach media-
cyjnych, b¹dŸ zajêæ dydaktycznych na uczel-
niach z tematyki zwi¹zanej z komunikacj¹ in-
terpersonaln¹ czy rozwi¹zywaniem konfliktów.
Wp³ywa to w sposób znacz¹cy na wzrost iloœci
dochodów czerpanych z danej profesji. 

"Satysfakcji finansowej przy samej mediacji oso-
biœcie nie mam ¿adnej, ale jeœli ja prowadzê kurs, je-
œli prowadzê przedmiot o takich rzeczach, to tutaj
jest du¿o momentów. Samo to, ¿e skoñczy³am kurs,
prowadzê mediacje, bêdê prowadziæ zajêcia na pody-
plomówce, na kursach to, to wszystko dziêki zawo-
dowi mediatora. Wiêc jak zbiorê te kilka rzeczy, to
tu pieni¹dze nie s¹ ma³e. Jeœli potrafiê o siebie siê za-
troszczyæ i jeszcze dodatkowo wyci¹gn¹æ jakieœ ko-
rzyœci, ¿e skoñczenia kursu, to ju¿ nie mówimy o ma-
³ych pieni¹dzach, to ju¿ mówimy o spokojnym zabez-
pieczeniu miesiêcznym na prze¿ycie. (...) Z samej
mediacji trudno wy¿yæ, natomiast, jeœli dzia³amy coœ
ko³o tego, to jest tylko kwestia, jak my podchodzimy
do siebie, [jako mediatora], jak organizujemy swoje
miejsce pracy.”

Respondent 2. 

Kategorie pierwsza, druga i trzecia mog¹
byæ tak¿e traktowane, jako etapy, kolejne
szczeble kariery, po których adept profesji siê
pnie wraz z zyskiwaniem doœwiadczenia
w bran¿y mediacyjnej. Nie jest konieczne prze-
bycie ca³ej drogi, wol¹ mediatora mo¿e byæ, bo-
wiem pozostanie na pierwszym b¹dŸ drugim
etapie, gdy nie zamierza ca³ego ¿ycia zawodo-
wego poœwieciæ mediacji. 

Istnieje jeszcze jedna grupa osób zwi¹za-
nych z mediacjami, o której nale¿y wspomnieæ.
Jest zdecydowanie wiêksza od tych trzech wy-
¿ej wymienionych kategorii ³¹cznie. S¹ to oso-
by, które ukoñczy³y odpowiedni kurs, zosta³y

te¿ wpisane na listê sta³ych mediatorów s¹do-
wych, lecz nie prowadzi³y ¿adnego postêpowa-
nia mediacyjnego i ani woli ani dzia³ania by je
uzyskaæ nie wykazuj¹, zadowalaj¹c siê jedynie
ewentualnymi korzyœciami, jakie w ich sytuacji
daje tytu³ mediatora. Bywaj¹ oni okreœlani czê-
sto przez czynnych przedstawicieli profesji
mianem martwych mediatorów. 

“Dla nich tytu³ mediatorów jest wa¿ny, bo to do-
daje im autorytetu w zak³adzie pracy, lub gdzieœ.
Nie oznacza to, ¿e oni musz¹ chcieæ wykonywaæ te
rolê. Czasami to nie dobrze, ¿e s¹ tacy martwi me-
diatorzy, a najwiêcej tych martwych jest nauczycieli.
Oni to robi¹ dla autorytetu i presti¿u, bo dostaj¹
podwy¿kê, za zrobienie kursu mediatora.”

Respondent 1. 

Zgodnie jednak z przyjêt¹ w niniejszej pracy
definicj¹ mediatora10 nie nale¿y uznawaæ tej
grupy za czeœæ kategorii zawodowej mediato-
rów. Nie spe³niaj¹, bowiem istotnego kryte-
rium jakim jest czynne wykonywanie profesji. 

Innym efektem badañ oprócz zaobserwowa-
nej kategoryzacji œrodowiska zawodowego, by-
³o uwidocznienie tendencji, jakie istniej¹, b¹dŸ
mog¹ zaistnieæ wraz z rozwojem mediacji. 

Jedn¹ z tych zmian jakie zachodz¹ jest d¹¿-
noœæ do ubiznesowienia zawodu mediatora.
Osoby zamierzaj¹ce zajmowaæ siê rozwi¹zywa-
niem konfliktów, bêd¹ musia³y w swej dzia³al-
noœci uwzglêdniæ wszystkie aspekty zwi¹zane
z prowadzeniem w³asnego biznesu, tj. zasady
koniecznoœci zabiegania o klienta, dba³oœci
o jakoœæ prowadzonych us³ug i uwzglêdnienie
faktu istnienia konkurencji

“Na czym polega perspektywa rozwoju? Jak mi to
jeden pan niedawno uœwiadomi³, w tym, ¿e stanê siê
oprócz mediatora jeszcze cz³owiekiem biznesu, czyli
takim, który sam sobie poszuka rynku pracy, a nie
bêdzie tylko us³ugobiorc¹, czyli takim, ¿e gdy mu s¹d
zleci to on to ma. Czyli ja oprócz profesji mediatora
muszê siê zaj¹c tak¿e tak¹ mentaln¹ stron¹, ¿e ja je-
stem równie¿ zarz¹dc¹ swojego zawodu. Tyle mam,
ile sobie wypracujê. To nie s¹d ma mi dawaæ, ale ja
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mam sobie szukaæ rynku (...) Nie myœleæ tylko, ¿e to
s¹d zleca, ¿e to strony powinny do s¹du pójœæ, tylko
zobaczyæ tych klientów na wczeœniejszym [przes¹do-
wym] etapie.” 

Respondent 5. 

Wykazywana inicjatywa w³asna w celu pozy-
skania nowych spraw mediacyjnych bêdzie nie-
zbêdna i zwi¹zana z koniecznoœci¹ wypromo-
wania w³asnego nazwiska i swej dzia³alnoœci
miêdzy innymi poprzez zamieszczania odpo-
wiednich informacji w Internecie. 

"Niektórzy byli rozczarowani, ¿e jeszcze nie mieli
mediacji, a ja mówiê: <<A co zrobi³eœ [¿eby mieæ]?
Je¿eli jesteœ na stronie internetowej to mo¿e twoje
nazwisko siê komuœ nie podoba, bo to ludzie wybie-
raj¹. Ale otwórz stronê, damy ci link do nas, ¿e od
nas przejdzie do ciebie. Otwierajcie strony mediato-
ra, poka¿cie siê! >> Nieliczni to robi¹.”

Respondent 9. 

Drug¹ tendencj¹, wg respondentów, bêdzie
postêpuj¹ca specjalizacja bran¿y mediacyjnej.
Mediatorzy w zale¿noœci od swoich preferencji,
doœwiadczenie i wiedzy bêd¹ zajmowali siê
konkretnym jednym rodzajem mediacji tak,
aby budowaæ sobie autorytet i specjalizowaæ
siê w rozwi¹zywaniu danego typu konfliktu. 

"Tak sobie wyobra¿am, ¿e nie bêdzie iluœ tam me-
diatorów, którzy bêd¹ siê wszystkimi sprawami zaj-
mowaæ, ale chyba bêdzie, ¿e mediatorzy zaczn¹ siê
specjalizowaæ. Ktoœ w sprawach rodzinnych, ktoœ go-
spodarczych, inny w karnych, nieletnich – tam gdzie
siê ludzie lepiej czuj¹.”

Respondent 5. 

W opinii badanych wzrost liczby mediacji
wydaje siê byæ naturaln¹ prawid³owoœci¹. Do-
datkowo wieloœæ konfliktów, jakie istniej¹ mie-

dzy ludŸmi oraz naturalnoœæ ich powstawania
sprawia, ¿e dla ka¿dego z mediatorów starczy
pracy. 

"Przyrost mediacji jest przed nami, tylko nie ¿eby
namno¿yæ mediatorów, tylko najpierw mieæ wiêcej
spraw, ¿eby rynek potrzebowa³ mediatorów. To tak,
jeœli rozbudzi siê rynek, a ten rynek jest po prostu
wielki, bo ludzi na prawdê maj¹ problemów ca³¹ ma-
sê.”

Respondent 5. 

“Ja uwa¿am, ¿e przy tej iloœci, co siê podaje me-
diatorów Polsce, i przy tym jak te s¹dy faktycznie, by
mog³y zacz¹æ dzia³aæ, tak na tyle jakie maja potrze-
by, (...) to ka¿dy mediator mia³by du¿o pracy.”

Respondent 8. 

A id¹ca za tym perspektywa wzrostu korzy-
œci finansowych tak¿e rysuje siê przed media-
torami pozytywnie. 

"Mi to piêknie uœwiadomiono, ¿e wystarczy³oby
mi 10 spraw miesiêcznie a by³abym tak¹ osob¹,
przed któr¹ w banku biegaj¹.”

Respondent 5. 

Raport badawczy do pracy magisterskiej pi-
sanej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Szczeciñskiego

Grzegorz Kruszewski (rok ur. 1984) 
Socjolog, absolwent Wydzia³u Humani-

stycznego Uniwersytetu Szczeciñskiego. Od
pierwszej stycznoœci mediacjami w 2007 roku,
zafascynowany ich ide¹. W czerwcu 2010 roku
obroni³ prace magistersk¹ zg³êbiaj¹c¹ tematykê
œrodowiska zawodowego mediatorów. Wycho-
wawca i trener m³odzie¿y m³odszej oraz star-
szej. Mi³oœnik Pomorza, in spe przewodnik po
Szczecinie i regionie. 
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1 Por: P. Waszkiewicz, Zasady mediacji, [w: ] red. E. Gmurzyñska, R Morka, Mediacje. Teoria i praktyka, Oficy-
na a Wolters Kluwr business, Warszawa 2010. str 94-103

2 Por. P. Sztompka, Socjologia..., op. cit. str. 334. 
3 Por. S³ownik socjologii i nauk spo³ecznych, PWN, Warszawa 2005, has³o – Presti¿ zawodowy. 



4 Por. A. Zaj¹czkowski, Rzecz o socjologii. Lektura pierwsza, Semper, Warszawa 1993, str. 153. 
5 Ibidem. 
6 Por. Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003. has³o – Presti¿
7 Por. D. Schulz, S. E Schulz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002, str. 34. 
8 http://www. wup. lodz. pl/files/ciz/ciz_satysfakcja_z_pracy.pdf – 13.04.2010. 
9 Por. str. 16. 

10 Por. str. 23. 
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Powodzenie mediacji w du¿ej mierze zale¿y
od pracy mediatora. Mówi siê wrêcz, ¿e media-
cja jest tak dobra, jak dobry jest mediator. Od-
grywa on kluczow¹ rolê w osi¹gniêciu porozu-
mienia pomiêdzy skonfliktowanymi stronami.
Do zadañ jego nale¿y w³aœciwe poprowadzenie
komunikacji, przestrzeganie oraz kontrolowa-
nie (kontrolowanie zasad, czy raczej tego, ¿e
strony ich przestrzegaj¹) zasad mediacji, dba-
nie o równowagê miêdzy uczestnikami sporu. 

W literaturze klasyfikuje siê ró¿ne grupy po-
¿¹danych cech i umiejêtnoœci mediatora. S¹ to:
umiejêtnoœæ analizy wypowiedzi stron i prze-
formu³owania na ton neutralny niweluj¹cy na-
piêcia miêdzy nimi, ukazanie problemu w sze-
rokim, wieloaspektowym wymiarze, odró¿nie-
nie interesów od pozycji stron (oddzielenie lu-
dzi od problemu), rozpoznanie i okreœlenie
konfliktu, wskazanie obszarów wspólnych
i ró¿nych dla obu stronom, umiejêtnoœæ pobu-
dzania stron do generowania wielu opcji roz-
wi¹zañ problemu. Powy¿szy katalog umiejêt-
noœci, jakimi powinien odznaczaæ siê mediator
jest katalogiem otwartym i nie wyczerpuje
wszystkich cech dobrego mediatora. 

Po ponad 10 latach funkcjonowania media-
cji w Polsce, nadal jest to instytucja ma³o po-
pularna, choæ jak statystyki pokazuj¹, liczba
przeprowadzonych mediacji roœnie z ka¿dym
rokiem. Niebagatelny wp³yw na te wyniki ma-
my równie¿ my sami – mediatorzy. To, jak je-
steœmy postrzegani i jak strony nas zapamiêta-
j¹, przekona ich do mediacji lub zniechêci na

przysz³oœæ. To od naszego profesjonalnego
przygotowania, przestrzegania wysokich stan-
dardów etycznych, posiadania szerokiej wiedzy
oraz pracy "w³asn¹ osob¹" zale¿eæ bêdzie suk-
ces nasz osobisty, ale równie¿ powodzenie me-
diacji jako instytucji w ogóle. Christopher Mo-
ore podkreœla wagê budowania wiarygodnoœci
w aspekcie osobistej, instytucjonalnej, proce-
duralnej i merytorycznej, jako niezbêdnego
warunku zbudowania zaufania do mediatora
i procedury mediacji (w: Mediacje. Praktyczne
strategie rozwi¹zywania konfliktów). Budowa
wiarygodnoœci w mediacji sprowadza siê do
podejmowania przez mediatorów takich dzia-
³añ, które ugruntuj¹ w stronach przekonanie,
¿e mediator i procedura mediacji pomog¹ im
skutecznie rozwi¹zaæ spór. 

Jakie g³ówne czynniki decyduj¹ o profesjona-
lizmie mediatora? Czy mediator to osoba obda-
rzona szczególn¹ iskr¹ Bo¿¹ czy mo¿e perfekcyj-
nie przygotowany stra¿nik procedury? Jaki wp³yw
na efektywnoœæ pracy mediatora ma jego system
kszta³cenia? Czy stawiane w polskim prawo-
dawstwie wymagania w³aœciwego wykszta³cenia s¹
wystarczaj¹co doprecyzowane i skutecznie gwa-
rantuj¹ dobór osób w³aœciwie przygotowanych
do pe³nienia funkcji mediatora? 

Mediator, jako odrêbny zawód, zosta³ wpisa-
ny na listê zawodów Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej za numerem 263502. Rozpo-
rz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci
na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stoso-

40 MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI 1/2011 (nr 56)

Ilona Warda
mediator, prawnik

Podnoszenie kwalifikacji mediatora



wania z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82,
poz. 537) nie daje nam odpowiedzi, jakim wy-
kszta³ceniem powinna odznaczaæ siê osoba wy-
konuj¹ca zawód mediatora. O jego wykszta³ce-
niu ustawodawca mówi jedynie w odniesieniu
do mediacji w sprawach nieletnich, wskazuj¹c,
¿e mediator posiada wykszta³cenie – w domy-
œle wy¿sze – z zakresu psychologii, pedagogiki,
socjologii, resocjalizacji lub prawa. Nie wdaj¹c
siê w szczegó³y dotycz¹ce pozosta³ych rodza-
jów mediacji, w ¿adnej innej ustawie nie wpro-
wadzono kryterium wykszta³cenia, sprowadza-
j¹c wymogi wobec mediatorów ogólnie rzecz
ujmuj¹c do kryterium formalnoprawnego:
ukoñczenia 26 roku ¿ycia oraz korzystania
z pe³ni praw publicznych. W uzasadnieniu rz¹-
dowego projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy – Ko-
deks cywilny oraz ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych, wskazuje siê, i¿ kluczo-
we znaczenie dla mediacji ma osobowoœæ me-
diatora, a nie jego wiedza. Jest to zupe³nie od-
mienne stanowisko, ani¿eli prezentowane
w Europejskim kodeksie postêpowania media-
torów, przyjêtym przez Komisjê Europejsk¹
w Brukseli 2 lipca 2004 roku. Kodeks ten, z for-
malnego punktu widzenia, nie ma rangi prawa
powszechnie obowi¹zuj¹cego. Z uwagi jednak
na to, i¿ zosta³ opracowany we wspó³pracy
z du¿¹ liczb¹ organizacji i osób prywatnych,
wœród których s¹ mediatorzy oraz inne osoby
zainteresowane wspieraniem rozwoju mediacji
w Unii Europejskiej, ma on donios³e znaczenie
w œrodowisku mediatorów. W Kodeksie tym
nie tylko nie wspomina siê nic o osobowoœci
mediatora jako niezbêdnej przes³ance prowa-
dzenia mediacji, ale uznaje siê za kluczowe
przygotowanie merytoryczne oraz kompeten-
cje mediatora. Podobne wymagania dotycz¹ce
kwalifikacji mediatorów wskaza³a Spo³eczna
Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwi¹-
zywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwoœci. Uchwalone w dniu 26 czerw-
ca 2006 r. Standardy prowadzenia mediacji i postê-

powania mediatora, s¹ zbiorem zasad o charakte-
rze wytycznych i wskazówek dla mediatorów.
W Standardzie VI czytamy, i¿ mediator dba
o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodo-
wych, stale pog³êbia i doskonali swoje umiejêt-
noœci, a tak¿e dba o wysoki poziom etyki zawo-
dowej. 

Zakres zadañ mediatora stawia przed nami
wysokie wymagania. Mediator musi posiadaæ
ró¿norodne umiejêtnoœci z wielu interdyscypli-
narnych dziedzin. Dobry mediator to taki, któ-
ry zna i skutecznie wykorzystuje techniki
wspierania komunikacji i zarz¹dzania konflik-
tem; potrafi sprawnie pokierowaæ procedur¹
mediacyjn¹; biegle porusza siê w obszarach
przepisów prawnych dotycz¹cych mediacji
i orientuje siê w problematyce, której mediacja
dotyczy. Nie prowadzi jednak terapii psycholo-
gicznej ani nie œwiadczy us³ug doradztwa
prawnego. Mediacje bywaj¹ ró¿ne. Czasem ro-
dzi siê pokusa pomocy wiêkszej ni¿ "tylko" po-
godzenie zwaœnionych stron. Jak doskonaliæ
swój warsztat by prowadziæ skuteczne media-
cje nie wkraczaj¹c w obszary pozamediacyjne? 

Ka¿dy cz³owiek posiada pewien zakres za-
chowañ, które wykorzystuje w sytuacjach kon-
fliktu. Wachlarz umiejêtnoœci mediatora powi-
nien byæ jak szerszy. Mediator powinien umieæ
kontrolowaæ swoje emocje i odpowiednio to-
nowaæ emocje stron. Te i wiele innych przydat-
nych umiejêtnoœci mo¿emy doskonaliæ na do-
brze przygotowanych kursach i szkoleniach.
Cenn¹ metod¹ dydaktyczn¹ jest prowadzenie
warsztatów i symulacji, gdzie mediatorzy mo-
g¹ rozwin¹æ swoje umiejêtnoœci praktyczne –
techniki mediacji, a tak¿e aktualizowaæ posia-
dan¹ wiedzê. Szkolenia to tak¿e wa¿ne miejsce
integracji œrodowiska mediatorów, poznawania
partnerów do komediacji, wymiany doœwiad-
czeñ. Gdzieœ u podstaw wyboru zawodu me-
diatora znajduj¹ siê nasze naturalne predyspo-
zycje, które posiadamy i które odkryliœmy
w sobie, a które czujemy, ¿e s¹ niezbêdne dla
skutecznego prowadzenia mediacji. Mog¹ nimi
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byæ: inteligencja emocjonalna, pomys³owoœæ,
dojrza³oœæ, wzbudzanie szacunku i zaufania,
samokontrola, cierpliwoœæ, stanowczoœæ, a tak-
¿e poczucie humoru, gdy tego wymaga sytu-
acja. Osobowoœæ mediatora jest niezbêdnym
czynnikiem decyduj¹cym o skutecznoœci jego
pracy, ale niewystarczaj¹cym. Nasze osobiste
cechy z pewnoœci¹ mog¹ u³atwiæ nam prowa-
dzenie mediacji. Nie trudno jednak o b³¹d, gdy
mediacje opiera siê jedynie na intuicji. Szkole-
nia prowadzone przez doœwiadczonych trene-
rów wzbogacaj¹ nasz¹ wiedzê, porz¹dkuj¹ na-
sze spostrze¿enia a niekiedy ucz¹ od podstaw
zupe³nie nam nieznanych technik wykorzysty-
wanych w prowadzeniu mediacji. 

W polskim ustawodawstwie nie doprecyzo-
wano, jakie wymagania powinni spe³niaæ me-

diatorzy. Organizacje spo³eczne i zawodowe
mog¹ prowadziæ listy sta³ych mediatorów oraz
tworzyæ oœrodki mediacyjne. To, jakie wymaga-
nia postawi¹ swoim mediatorom przes¹dzi
o postrzeganiu i presti¿u zawodu mediatora na
zewn¹trz. Tu wracamy do Christophera Mo-
ore'a i jego budowania zaufania instytucjonalnego
do mediacji (op. cit.). W interesie ka¿dego me-
diatora jest wype³nianie jak najwy¿szych stan-
dardów pracy mediatora na³o¿onych przez or-
ganizacje, do której przynale¿y. Dzia³a to wie-
lokierunkowo – dbaj¹c o wysoki profesjona-
lizm swojej pracy, przyczyniamy siê do rozwo-
ju w³asnego warsztatu, ale i popularyzacji me-
diacji jako instytucji. 
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Szkolenie podstawowe z zakresu mediacji 
zgodne ze standardami szkolenia mediatorów okre lonymi w zał czniku do 
rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 18 maja 2001 oraz zgodne z 
Rozporz dzeniem Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 13 czerwca 2003. 

 
Szkolenie trwaj ce 55 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia 

mediacji w sprawach karnych i z nieletnim sprawc  czynu karalnego. Jednocze nie 
dostarcza wiedz  i praktyczne umiej tno ci z zakresu mediacji, stanowi ce punkt 
wyj cia do kontynuowania rozwoju swojej kariery mediatora zarówno w kierunku 
mediacji rodzinnych (szkolenie uzupełniaj ce z zakresu mediacji rodzinnych), jak i 
mediacji gospodarczych (szkolenie uzupełniaj ce z zakresu mediacji gospodarczych.  

 
          Szkolenie prowadzone jest metod  warsztatow , interaktywn , przede 

wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej 
opartej na do wiadczeniach trenerów – mediatorów (wi kszo  z trenerów 
przeprowadziła ponad 1500 mediacji) oraz wiczenie umiej tno ci mediacyjnych, m.in. 
w symulacjach mediacji – nagrywanych w krótkich sekwencjach, a nast pnie wspólnie 
omawianych.  

 
Plusem szkolenia jest ograniczenie teorii do minimum w trakcie szkolenia 

(uczestnicy szkolenia otrzymuj  obszerne skrypty, które stanowi  podstaw  do 
pó niejszego ugruntowania wiedzy teoretycznej). Wi kszo  czasu po wi cona b dzie 
na zdobywanie praktycznych umiej tno ci prowadzenia mediacji, w oparciu o 
rzeczywiste przypadki mediacyjne z praktyki mediatorów PCM. 

 
 

Najbli szy termin: 
22 - 26 wrze nia 2011 r.  
koszt szkolenia 1270zł 

Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 
pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług. 
 

Kontakt: Aneta Przygoda (koordynator ds. szkole )  tel. 022/ 826 06 63,  
fax 022/ 692 48 16;  

e-mail: szkolenia.podstawowe@mediator.org.pl 
strona internetowa: www.mediator.org.pl  
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Szkolenie z mediacji cywilnych – 
gospodarczych z elementami mediacji 

pracowniczych 
Szkolenie obejmuj ce 60 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia 
mediacji cywilnych – gospodarczych i pracowniczych. Polskie Centrum Mediacji 
wszystkim osobom, które pozytywnie uko czyły szkolenie i uzyskały 
rekomendacj  do członkostwa PCM gwarantuje wpis na prowadzon  przez 
Stowarzyszenie list  stałych mediatorów  w sprawach gospodarczych i 
pracowniczych 

Szkolenie prowadzone jest metod  warsztatow , interaktywn , przede 
wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej opartej 
na do wiadczeniach  trenerów – mediatorów (wi kszo  z trenerów przeprowadziła 
ponad 1500 mediacji) oraz  wiczenie umiej tno ci mediacyjnych m.in. w symulacjach 
mediacji – nagrywanych w krótkich sekwencjach, a nast pnie wspólnie omawianych. 
Wa nym elementem szkolenia s  zagadnienia prawne w aspekcie mediacji. 

 
Plusem szkolenia jest ograniczenie teorii do minimum w trakcie szkolenia (uczestnicy 
szkolenia otrzymuj  obszerne skrypty, które stanowi  podstaw  do pó niejszego 
ugruntowania wiedzy teoretycznej). Wi kszo  czasu po wi cona b dzie na zdobywanie 
praktycznych umiej tno ci prowadzenia mediacji, w oparciu o rzeczywiste przypadki 
mediacyjne z praktyki mediatorów PCM. Przekazywana praktyczna wiedza oparta jest 
na wieloletnich do wiadczeniach w pracy mediacyjnej i wymianie do wiadcze  z 
praktykami wymiaru sprawiedliwo ci: s dziami, adwokatami, radcami prawnymi 
zarówno w mediacjach s dowych, jak i przeds dowych.  

Najbli szy termin: 

11 - 16 pa dziernika 2011 r.   

koszt szkolenia: 2200 zł  

Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 
pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług. 
Kontakt:  Aneta Przygoda (koordynator ds szkole )  tel. 022/ 826 06 63, 

 fax 022/ 692 48 16;  

e-mail: szkolenia.cywilne@mediator.org.pl 

strona internetowa: www.mediator.org.pl 

 

44 MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI 1/2011 (nr 56)

Informacja o szkoleniach



 

Szkolenie uzupełniaj ce  z mediacji cywilnych - 
gospodarczych z elementami mediacji 

pracowniczych 
 
 

Szkolenie przeznaczone dla osób, które uko czyły szkolenie podstawowe z 
mediacji, chc cych rozwija  swoj  karier  mediacyjn  w pracy mediatora ds. 

gospodarczych i pracowniczych. 
 

Szkolenie obejmuj ce 37 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia 
mediacji cywilnych – gospodarczych i pracowniczych. Polskie Centrum Mediacji 
wszystkim osobom, które pozytywnie uko czyły szkolenie i uzyskały rekomendacj  do 
członkostwa PCM gwarantuje wpis na prowadzon  przez Stowarzyszenie list  
stałych mediatorów w sprawach gospodarczych i pracowniczych. 

   
Najbli sze terminy: 

 
13 -16 pa dziernika 2011 r. (miejsce szkolenia Warszawa Falenica)  

Koszt szkolenia    
990 zł - dla członków PCM.    

1240 zł - dla osób, które uko czyły inne szkolenia PCM.          
1350 zł - dla osób, które uko czyły co najmniej 40 godzinne   

szkolenie z mediacji w innych o rodkach szkoleniowych  
 

Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 
pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług. 
 

Kontakt: Aneta Przygoda (koordynator ds. szkole ) tel. 022/ 826 06 63,  

fax 022/ 692 48 16;  
e-mail: szkolenia.cywilne@mediator.org.pl 

strona internetowa: www.mediator.org.pl 
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Szkolenie uzupełniaj ce z zakresu mediacji 
rodzinnych 

 
Szkolenie dla osób, które uko czyły szkolenie podstawowe z mediacji, chc cych 

rozwija  swoj  karier  mediacyjn  w pracy mediatora rodzinnego. 
 

Szkolenie obejmuj ce 55 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia 
mediacji cywilnych – rodzinnych. Polskie Centrum Mediacji wszystkim osobom, które 
pozytywnie uko czyły szkolenie i uzyskały rekomendacj  do członkostwa PCM 
gwarantuje wpis na prowadzon  przez Stowarzyszenie list  stałych mediatorów w 
sprawach rodzinnych. 

 
Najbli sze terminy: 

1 - 5 pa dziernik 2011 r.  

16 - 20 listopad 2011 r.   

Koszt szkolenia :  

850 zł - dla członków PCM 

1070 zł - dla osób, które uko czyły inne szkolenia PCM.          

1240 zł - dla osób, które uko czyły co najmniej 40 godzinne   

szkolenie z mediacji w innych o rodkach szkoleniowych  

Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 
pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług. 
 

Kontakt: Aneta Przygoda (koordynator ds. szkole )  tel. 022/ 826 06 63,               

fax 022/ 692 48 16;  

e-mail: szkolenia.cywilne@mediator.org.pl 

strona internetowa: www.mediator.org.pl 
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Szkolenie z mediacji rodzinnych 
 

 
Szkolenie obejmuj ce 80 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia mediacji 
cywilnych – rodzinnych. Polskie Centrum Mediacji wszystkim osobom, które pozytywnie 
uko czyły szkolenie i uzyskały rekomendacj  do członkostwa PCM gwarantuje wpis na 
prowadzon  przez Stowarzyszenie list  stałych mediatorów w sprawach 
rodzinnych. 

           
          Szkolenie prowadzone jest metod  warsztatow , interaktywn , przede 

wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej 
opartej na do wiadczeniach trenerów – mediatorów (wi kszo  z trenerów 
przeprowadziła ponad 1500 mediacji) oraz wiczenie umiej tno ci mediacyjnych, m.in. 
w symulacjach mediacji – nagrywanych w krótkich sekwencjach, a nast pnie wspólnie 
omawianych.  

 
Plusem szkolenia jest ograniczenie teorii do minimum w trakcie szkolenia 

(uczestnicy szkolenia otrzymuj  obszerne skrypty, które stanowi  podstaw  do 
pó niejszego ugruntowania wiedzy teoretycznej). Wi kszo  czasu po wi cona b dzie na 
zdobywanie praktycznych umiej tno ci prowadzenia mediacji, w oparciu o rzeczywiste 
przypadki mediacyjne z praktyki mediatorów PCM. Przekazywana praktyczna wiedza 
oparta jest na wieloletnich do wiadczeniach w pracy mediacyjnej i wymianie 
do wiadcze  z praktykami wymiaru sprawiedliwo ci: s dziami, adwokatami w 
sprawach rodzinnych, kuratorami rodzinnymi.  

 
 

29 wrzesie  - 5 pa dziernik 2011 r. 
14 - 20 listopad 2011r.  
koszt szkolenia: 1800 zł  

Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 
pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 

2004 o podatku od towarów i usług. 
Kontakt Aneta Przygoda (koordynator ds. szkole ): tel. 022/ 826 06 63,  

fax 022/ 692 48 16;  
e-mail: szkolenia.rodzinne@mediator.org.pl 
strona internetowa: www.mediator.org.pl 
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Doskonalenie warsztatu mediatora w  przygotowywaniu i 
formułowaniu planów rodzicielstwa oraz ugód mediacyjnych 

(podział maj tku) w sprawach rodzinnych 

1/. Praca z rodzicami przy formułowaniu uzgodnie  planu rodzicielskiego 
oraz zapisywanie uzgodnionych warunków   

2/.  Praca z rozwodz cymi si  mał onkami przy formułowaniu zapisów ugody 
dotycz cych podziału maj tku wspólnego, w tym nieruchomo ci.  

3/. Wytyczne prawne co do warunków jakie winny spełnia  dokumenty 
mediacyjne: plan rodzicielstwa, ugoda mediacyjna (klauzula wykonalno ci), 
protokół, wła ciwe wnioski.  

Warsztaty prowadzone  s  w oparciu o konkretne, rzeczywiste sprawy 
mediacyjne.  

Czas : 16  godzin (dydaktycznych)  

prowadz cy: SSO Renata Latosi ska, mediatorzy: Magdalena 
Grudziecka/Jerzy Ksi ek  

Termin: 02-03 lipca 2011  

Koszt - 395 zł dla członków PCM, 440 zł dla pozostałych uczestników.  

Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 
pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 

2004 o podatku od towarów i usług. 
 

Kontakt: Aneta Przygoda (koordynator ds. szkole )  tel. 022/ 826 06 63,  
fax 022/ 692 48 16;  

e-mail: szkolenia.podstawowe@mediator.org.pl 
strona internetowa: www.mediator.org.pl  
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