ISSN 1508-6410

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

MEDIATOR
Numer 58 (3/2011) • KWARTALNIK •

Wrzesień 2011
®

POLSKIE CENTRUM MEDIACJI

KWARTALNIK "MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI"
PRENUMERATA
Wyd. Polskie Centrum Mediacji (od 1996 r.)
Aby zaprenumerowaæ kwartalnik nale¿y przes³aæ pieni¹dze na rachunek:
Polskie Centrum Mediacji
Nazwa banku: VOLKSWAGEN BANK
Nr rachunku 87 2130 0004 2001 0389 0019 0002

KOSZT WYSY£KI:
Pojedyncze numery .......................... 9.00 z³
Prenumerata pó³roczna .................. 17.00 z³
Prenumerata roczna ....................... 30.00 z³
Mo¿na równie¿ zamówiæ numery z roku 2010 (komplety w cenie 30 z³).
Starsze numery z lat 1995–2009 do przejrzenia na stronie internetowej: www.mediator.org.pl
Po przes³aniu potwierdzenia wp³aty oraz adresu do wys³ania prenumeraty na adres
Polskiego Centrum Mediacji lub nr faksu 22 - 692 48 16, kwartalnik przeœlemy poczt¹.

POLSKIE CENTRUM MEDIACJI
© Wszelkie prawa zastrze¿one ³¹cznie z prawem
do reprodukcji czêœci lub ca³oœci kwartalnika
ISSN 1508-6410
Redakcja:
Agnieszka Majewska-Siwek

Magdalena Grudziecka i Jerzy Ksi¹¿ek – odpowiedzialni za wydanie
niniejszego numeru
WYDAWCA:
POLSKIE CENTRUM MEDIACJI
Adres redakcji:
ul. Jagielloñska 58 lok. 122, 03-468 Warszawa
tel.: 22 826 06 63, fax: 22 692 48 16
e-mail: publikacje@mediator.org.pl
Opracowanie i druk:
Medgraf Sp. z o.o.

Spis treœci
Informacja o prenumeracie “Mediatora” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rosyjskie standardy mediacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Olesea Udova
Mediacja w Mo³dawii – rozwój czy stagnacja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Magdalena Pancewicz
Mediacja w prawie karnym. Teksañski dialog mediacyjny Ofiara-Sprawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Grzegorz Socha
Mediacja po wyroku – mediacj¹ bezpieczn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Katarzyna Królikowska
Obowi¹zek naprawienia szkody oraz nawi¹zka jako œrodek karny
zas¹dzany przez s¹d w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Jagoda Klimaszewska
Po co szkole mediacja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Aleksiej Czepik
Ugoda zawarta przed mediatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Magdalena Pancewicz
Obni¿anie stawki: Prymat Alternatywnych Metod Rozwi¹zywania Sporów (ADR)
w miêdzynarodowych transakcjach handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Informacja o szkoleniach
Szkolenie podstawowe z zakresu mediacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Szkolenie uzupe³niaj¹ce z mediacji cywilnych - gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych . . . .42
Szkolenie uzupe³niaj¹ce z zakresu mediacji rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Szkolenie z mediacji rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Szkolenie z mediacji cywilnych - gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych . . . . . . . . . . . . . .44

(nr 58) 3/2011

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

3

Standards of Restorative Mediation.
Developed and adopted by
The Russian Association of Restorative Mediation.
17 March 2009

Introduction
These standards have been developed as
a guideline and information source for mediators, chiefs and experts of reconciliation services and administrative bodies of different
agencies, as well as for other specialists and organizations, interested in promoting restorative mediation in Russia.
These mediation standards should contribute to creating new ideas and different forms of
organizing and conducting mediation, when
keeping all principles of restorative mediation
and taking into account regional environment.
Restorative mediation is based on the concept of restorative justice, which is worked out
and carried through in different forms and
practices throughout the world. Restorative justice is a new approach to the way, how the society should react to a crime, and this influences how this practice is performed.
The idea of restorative justice is that every
crime must engage the responsibility of the offender to make reparations to the victim, for
which the State and the social environment of
the victim and offender should create necessary conditions. The restorative approach supposes that both, victim and offender, as well as all
the people, who were affected by the crime, take an active part in the work of solving the problems, associated with the crime, with the
help of an impartial third party (mediator).
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Such programs should be conducted only
when the parties have expressed their voluntary consent to participate.
The restorative approach is opposite to the
approach, oriented at punishment.
The ideas and practices of restorative justice are more important and wide than a simple
reaction to a crime. Restorative justice, and
more exactly, the restorative approach, may be
used not only to criminal situations, but also
to overcome adverse effects of conflicts within
the system of general, professional and supplementary education, social security system, Ministry of Internal Affairs, judicial system and in
families and every day life.
These standards of restorative mediation
are based on the existing international documents: UN General Assembly Declaration
2002/12 On Basic Principles of Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, Recommendation # R (99) 19 Of the
Committee of Ministers of the Council of Europe to member States concerning mediation
in penal matters (adopted by the Committee of
Ministers on 15 September 1999 at the 679th
meeting of the Ministers' Deputies), Recommended Standards for School-Based Peer mediation Programs, developed by the US Association for Conflict Resolution, National Standards of Court-Connected Mediation Programs, developed by the Centre for Conflict
Resolution and Institute of Court Manage-
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ment, as well as other standards of mediation.
The following mediation models were also taken into account: interest mediation, transformative mediation, narrative mediation.
The Standards of restorative mediation were developed and adopted by the Russian Association of Restorative Mediation.
These standards cover a wide range of restorative practices: face-to-face mediation between the parties, family group conferencing,
community circles, school-based conferences
and other practices, which are based on the values and principles of restorative approach.
The twelve year experience of carrying out
restorative justice programs in different Russian regions was taken into account while developing these standards.

Concept of restorative mediation.
Mediation is usually understood as a process where the participants solve their conflict
with the help of a third party (mediator).
Restorative mediation is a process where
the mediator creates conditions to restore the
ability of people to understand each other and
to come to terms on mutually acceptable ways
to solve the problem, and, if necessary, on making reparations regarding the damage, associated with the conflict or criminal situation.
During restorative mediation it is important
that the parties have the opportunity to get rid
of negative experience and develop new resources for finding a common solution to the situation. Restorative mediation includes individual preliminary meetings of the mediator and
each party, and a joint meeting of the parties
where the mediator also takes part.

Main principles of restorative mediation
– voluntary consent to participate by the
parties
The parties should consent to participate on
a voluntary basis; any kind of coercion to par-
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ticipate should be unacceptable. The parties
should have a right to withdraw their consent
both before the beginning and during the mediation process.
– the parties are well informed of the
process
The mediator must supply the parties with
the information regarding the nature of mediation, its process and probable consequences.
– mediator remains neutral
The mediator provides the parties equal assistance in their endeavor to solve the conflict.
If the mediator feels unable to remain neutral,
the mediator should hand the case over to another mediator or stop mediation. The mediator
may not accept remuneration from one of the
parties, which can rise suspicions in his/her
support to this party.
– mediation process is kept confidential
Mediation should be kept confidential. The
mediator or a mediation service should provide for confidentiality of the mediation and prevent from any disclosure of the documents, related to the mediation process.
With the exception of cases when the information concerns possible threat to life or
a probable new crime, then the mediator should inform the participants that this information will be disclosed.
The mediator should make a report on the
results of the mediation to the referring organization.
The mediator may take notes and make reports to discuss them with other mediators
and curators of reconciliation services. The names of the participants should be changed if
the reports are to be published.
– responsibility of participants and the
mediator
The mediator should be responsible for the
safety of the participants during the mediation
and for the compliance with the principles and
standards. The responsibility for the mediation
results should be borne by the parties to the
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conflict, who take part in the mediation. The
mediator may not advise the parties to take
any decision regarding the nature of the conflict.
– the offender makes reparations
In the situations where there is an offender
and a victim, the offender is responsible for righting the wrong, caused to the victim.
– the reconciliation services are autonomous
A reconciliation service should be independent in choosing the forms of its activity and
organization of mediation process.

Process and result of a mediation
The main aim of restorative mediation is to
provide for a dialogue between the parties,
which enables them to get to know and understand each other better. The dialogue promotes for changes in the relations: from confrontation, prejudice, suspicion and aggression to
positive relations. The mediator should help
the parties to express and hear out the opinions, views, feelings, which creates an environment for mutual understanding.
Restorative actions (apology, forgiveness,
sincere desire to redress the wrong) are an important result of restorative mediation, and
they are such actions that could help to redress
the consequences or the criminal situation.
An agreement or reconciliation agreement,
which is presented to the referring body, is
another important result of the mediation. The
reconciliation agreement (the agreement) may
be taken into account by this body while deciding on further actions regarding the parties to
the situation.
Restorative mediation should be oriented at
the communication process. It is targeted, first
of all, at improving understanding, mastering
ability to hold dialogue and solve situation.
The agreement is a consequence of such a process.

6

Reconciliation service activities
Reconciliation services should carry out
programs of restorative mediation.
While performing their duties, reconciliation services should be autonomous and selfgoverning. Reconciliation service activities
should obtain an official status within organizations where they are created.
Reconciliation services may be created at
different agencies (educational system, youth
policy, social security, justice and law enforcement bodies, etc.), as well as have interdepartmental, general (services at municipalities,
Commissions for Juvenile Affairs, etc.) or territory character.
Mediators, heads of reconciliation services
and curators should receive special training.
Reconciliation services should implement
different programs: mediation, community
circles, school conferences, they also may work
out their own original programs, based on restorative mediation principles.
The reconciliation service should monitor
and acquire statistics on referred cases and accomplished mediations.
Reconciliation services should be independent enough while performing their functions.
Special features of reconciliation service activities within the bodies and agencies for prevention of youth offences and youth neglect
The restorative justice programs can be carried through by educational institutions, social
security organizations, agencies for youth policy and other bodies, organizing social assistance on the territory (municipal) entities. The cases may be referred to the territory (district,
municipal) services by Commissions for Youth
Affairs and Protection of their Rights
(KDNiZP), administrative organs, social security agencies, law-enforcement bodies, courts,
educational institutions, citizens.
The territory reconciliation service should
work out Regulations, approved by the admi-
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nistrative body of this institution. Additional
articles on mediation may also be included in
the Statutes of the organization, as well as in
the description of administrative functions of
employees, who carry out restorative programs, and other documents.
Territory services may carry through different programs: mediation, community circles,
school conferences, care circles, family group
conferencing, provided the service employees
have taken part in special trainings.
The chief (coordinator, curator) of a territory (municipal) service should be a trained mediator and assure the general management of
the service, plan its development and promotion, organize the order and control for program realization, monitor and analyze program
realization in the institution and provide for
interaction with the interested institutions and
agencies. The service may, upon the agreement
by the KDNiZP, monitor mediation programs
carried out on the territory of the municipality.
A territory (municipal) reconciliation service may recruit as mediators the following people, provided they receive mediation training:
a) employees of this institution;
b) adults (students, employees of nongovernmental organizations, etc.), upon the agreement with the administration. Youth voluntary
organizations, created under the model of school reconciliation services, may be organized within territory (municipal) reconciliation service.
Experts of the territory reconciliation service may be engaged in the following fields of activities:
1. mediation of conflicts and criminal cases
referred to by KDNiZP, courts, schools, citizens.
2. methodology assistance for reconciliation
services on this territory.
3. training of mediators and curators of reconciliation services.
4. monitoring and analysis of the activities
of reconciliation services on this territory.
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Methodologists of the territory reconciliation service should be trained mediators and
trainers and have experience in conducting the
programs. The methodologist should provide
for methodology assistance to mediators of different reconciliation services on the territory
of the municipal entity, train mediators, including the students of general education institutions, organize supervision, consulting and give expert evaluation.
A reconciliation program of the territory
(municipal) reconciliation service may be conducted between juveniles, a juvenile (juveniles) and an adult (adults), and between adults
to determine the future of the juvenile.
The parties to the conflict should be allowed
to be referred to a preliminary meeting with
the mediator, where the conflict situation is
clarified and the mediation process is explained, but the participation in the mediation
should be voluntary. If the program participants are minors, the mediator is recommended to obtain from the parents the permission
to participate in a restorative program, or to
invite the parents to take part in the program.
The results of the restorative program may
be taken into account while discussing the family or child issues during the court hearings
or at an administrative meeting of KDNiZP,
while taking decision on the future of the program participants.

Peculiarities of Reconciliation Services within
Educational System
The restorative mediation programs within
the educational system may be carried out in all
types of general education institutions (7 and
8 types, in exceptional cases), in supplementary
education institutions, secondary vocational
education institutions and universities.
A school reconciliation service should be
comprised of student mediators and an adult
curator.
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A school reconciliation service may recruit
as mediators the following people, provided
they receive mediation training:
a) students;
b) teachers of this institution;
c) an adult (a parent, a member of a nongovernmental or governmental organization or
any other adult), upon the agreement with the
administration of the educational institution.
Mediation may be conducted jointly by an
adult and a child.
The Curator of the reconciliation service
should be an adult who is a trained mediator
and is ready to provide systematic support and
promotion for reconciliation service. The curator should have access to the information on
the conflicts which take place in educational
institution. The curator's task is to organize
the work of the reconciliation service and assure that the reconciliation service gets all the information on conflicts and criminal situation.
This may be the deputy director for studies
and pedagogical work, psychologist, social pedagogue (deputy director for social work),
children's rights commissioner and others.
Children, pedagogues, administration, parents may take part in reconciliation programs.
The conflicts between the adults should be
mediated by an adult mediator.
The administrator may refer the parties to
the conflict to a preliminary meeting with the
mediator, where the conflict situation is clarified and the mediation process is explained,
but the participation in the mediation should
be voluntary.
The curator should obtain from the parents
the permission for the student mediators to take part in the work of the reconciliation service.
The reconciliation service should work out
a Regulation, which should be approved by the
administration of the educational institution.
Additional articles on the reconciliation service may also be inserted in the Statutes of the
educational institution and other documents.

8

If one of the participants suffered material
damage resulting from the conflict, an adult is
then to be present as a co-mediator, and the
curator is recommended to invite the parents
for the mediation session, or to obtain their
permission for the participation of their children in this mediation.
Similarly, the reconciliation services may be
created at residence halls, special schools, etc.

Special features of services, mediating
criminal cases, which are pending before the
court1.
The work of a mediation service in criminal
cases, which are pending before the court, should be carried out in accordance with the documents, establishing its relations with the court,
such as laws, programs of cooperation with the
courts, etc., and which are consistent with the
legislation of the Russian Federation. The documents should contain legal and organizational
issues regarding the interaction between reconciliation services and the courts, in particular:
– the procedure of referring the information
on criminal situations for mediation;
– legal consequences of mediation;
– categories of the cases that may be referred to the mediation.
Since Russian criminal law and criminal
procedure legislation do not contain provisions about the mediation, its legal consequences are equal to the legal consequences of
the notions "reconciliation", "expiation", "correction of the convict", which exist in Russian
legislation.
It is necessary to organize periodical meeting of the services' expert-mediators with the
judges as well as with other specialists and organs, which work with mediation programs, to
clarify the mechanisms of cooperation, information and legal base and to discuss new possibilities to conduct mediation at different
stages of criminal proceedings.
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Peculiarities of mediation in criminal cases
The peculiarity of mediation in criminal cases is that it focuses on righting the wrong,
caused by the crime. Righting the wrong is not
limited only to the compensation of material
damage, but includes a variety of restorative
actions.
Mediation assures the subjective right of
each party for reconciliation and is possible to
be applied at each stage of judicial proceedings, irrespective of the magnitude of the offence, as well as at the stage of serving the sentence. The legal consequences depend then on
the category of the offence and when mediation, where the agreement was reached on reconciliation and righting the wrong, was conducted.
The starting point for mediation should be
the acknowledgement of main facts of the case
by the accused, and not the guilty plea in the
legal sense. Participation in mediation should
not be used as an evidence of the admission of
guilt during the further consideration of the
case.
The mediator should create conditions for
the parties to discuss the issue of reparations,
developing the mechanism and procedures of
reparations, terms and conditions of implementation of the arrangements on reparations.
The mediator should refuse to conduct meeting between the parties in case of any doubts
regarding the security of the participants.
The mediation should be impartial. This
means, the mediator should not accept any position, but should try and help the parties to
participate actively in the mediation process,
so that they could benefit from it.
The mediator's neutrality in criminal cases
has some special features. Firstly, being impartial towards the parties the mediator should
not be indifferent to the very fact of the offence. This means the mediator does not regard
the parties as equals, in the sense that the re-

(nr 58) 3/2011

sponsibility of righting the wrong is charged
upon the offender. Secondly, the claims of the
victims against the offender should be limited
in case of their disparity against the gravity of
the committed offence.
All legal safeguards should be observed during the mediation procedure. Mediation should be voluntary for both the victim and the accused.
Before the parties agree to take part in the
mediation they should be informed of their rights, on the nature of the mediation process
and on possible legal consequences of the
agreed decision. Mediation may result in legal
consequences for the parties, for example, the
criminal proceedings may be stopped as a result of the reconciliation of the parties. But
this possibility should not mean that the mediator makes guarantees regarding the outcome of the proceedings. The criminal justice authorities have exclusive competence in settling
a criminal law conflict, and the mediation in
criminal proceedings assures the participation
of the parties in solving the problems which
are associated with the crime and issues on righting the wrong, but the final decision on the
case is made by the court, an only in case of
private prosecution the court is obliged to stop
proceedings as a result of the reconciliation between the parties.
While preparing to the mediation it is important to find and invite for participation not
only officially recognized victim, but other people as well, who have suffered from the crime.
Because of the restricted time-limit for the
consideration of the case by the court and the
absence of special provisions on the suspension of the proceedings until mediation is
completed, the court should refer the case for
mediation as soon as possible, before the case
is listed for trial, to assure the best conditions
for conducting all the stages of mediation before the court trial begins.
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If the mediation is not completed before the
trial starts, the information on the current status of the mediation should be presented with
the court.
In case the parties have reached the agreement, the mediation results in the conclusion
of the reconciliation agreement. During the court proceedings the parties should petition for
the deposition of documents.
In accordance with the confidentiality principle, the mediator may supply the court only
with the results of the mediation. The court
should be presented with the comprehensive
information regarding the organization, which
conducts mediation. The court should have the
right to investigate the motives which form the
base for the reconciliation of the parties, to
exclude a possible pressure on the victim made by the interested people.

Peculiarities of mediation in criminal cases
with participation of minors
It is important to consider mediation from
the point of view of better assurance of the interests of a child, in accordance with the UN
Convention on the Rights of a Child and the
European Convention on the Exercise of Children's Rights.
When the mediation is a part of law enforcement practices regarding the minors, the
mediator should work in cooperation with
the specialists from social and psychological
services.
It is desirable that the mediator examines
the social and psychological aspects of the offender's personality, his/her social status and
environment, which are contained in the reports made by other services.
The report on the results of the mediation
should be presented to the court together with
the report made by a social worker or a pedagogue-psychologist. It is possible to include all
the information in a single document.
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The legal consequences of the mediation regarding the minor offender should be supplemented by the possibility of the use of the
norms, regarding to the application of coercive
measures of educational character, as for comparison to the measures applied to the adults.
The mediator should take into account legal
peculiarities, related to the minor participants
of the mediation. In particular, the mediator
should invite the legal representative of the
minor to participate in the mediation or obtain his/her agreement, as well as the mediator
should inform him/her on the nature, goals
and legal consequences of the mediation.
When making a decision on referring the case to mediation, it is important to consider the
circumstances that place parties in a special,
unequal situation. This may happen because of
the differences in age, maturity and intellectual abilities of each party. In this case the mediator needs to create conditions for the proper
participation of those people in mediation, or
take a decision to introduce some limitations.
The issue of resocialization, educational effect
and of preventing this kind of behavior in future
is among main issues in case of mediation of criminal conflicts where the minors take part.
Apart from the general mediation knowledge, the mediator should be competent in legal
matters regarding the category of cases, s/he
works with.

Initial and In-Service Training for Mediators,
Trainers and Curators
The mediator should not be obliged to have
a special education, such as pedagogic, psychological and other, but the mediator should receive mediation training.
The main stages of training for adult mediators should include:
1. theory of mediation, including special features of restorative mediation and the knowledge of these standards.
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Promoting restorative mediation in the society

which helps to strengthen positive social
bonds in the society.
To promote the standards of restorative mediation it is recommended to:
1. Spread the information on the purposes
and objectives of restorative mediation, its positive aspects, procedure and results among all
interested people.
2. Develop methodology and regulatory framework.
3. Organize training for mediators and coordinators of restorative mediation programs.
It is necessary to aim at implementing
restorative mediation into the activity of different agencies, in different spheres of social
life.

It is necessary to promote the creation and
development of restorative mediation communities.
The promotion of restorative mediation assists in expanding the use of restorative way of
reacting to conflict and criminal situations,

The representatives of different teams, promoting
restorative mediation in Moscow, Volzhsky, Kazan,
Novokuybyshevsk, Novosibirsk, Perm, Petrozavodsk,
and Tyumen took part in the development of these
standards.

2. training course on main mediation skills.
3. conduct of mediation under the supervision by more skilful mediators or between
other mediators, as well as writing reports on
the mediations conducted.
The forms of mediators' training may be determined by the mediation services on their
own.
The mediator should be familiar with the
specificity of work with the offenders and victims in the field of his/her activities.
The mediation trainer should be a practicing
mediator.
The curators of the services should take part
in the mediators' training.

1

The provisions of this Section may apply as a base for mediating during the preliminary investigation, as
well as in the cases of lay justice while considering criminal, civil and administrative cases.
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Olesea Udova
mediator, prawnik

Mediacja w Mo³dawii
– rozwój czy stagnacja?

W zwi¹zku ze zwiêkszaj¹cym siê obci¹¿eniem s¹dów i rosn¹cym zainteresowaniem pozas¹dowym rozwi¹zywaniem sporów, ustawodawstwo ró¿nych krajów, w tym Polski i Mo³dawii, ustala prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych,
prawa pracy – na podstawie umowy o mediacjê, jak i na podstawie skierowania sprawy do
mediacji przez s¹d.
Mimo, ¿e mediacja jest praktyk¹ stosowan¹
na ca³ym œwiecie od ponad 30 lat, w Mo³dawii,
mediacja jest stosunkowo now¹ dzia³alnoœci¹,
praktykowan¹ tylko od 2003 roku.
Pojawienie siê mediacji w Mo³dawii jest warunkowane kilkoma czynnikami:
a) Po pierwsze, wzrost obci¹¿enia s¹dów
w zwi¹zku ze wzrostem liczby konfliktów we
wszystkich sferach spo³eczeñstwa mo³dawskiego.
b) Po drugie, wed³ug ustawodawstwa specjaliœci mediatorzy oferuj¹ szybsze i niedrogie
rozwi¹zanie sporu, a tak¿e zachowana jest poufnoœæ. Podczas postêpowania s¹dowego we
wszystkich s¹dach, z wyj¹tkiem niektórych kategorii, postêpowanie to jest otwarte.
c) Wreszcie, umowa zawarta podczas mediacji daje stronom mo¿liwoœæ kontynuowania
wspó³pracy w biznesie i budowania partnerstwa, co praktycznie jest wykluczone po procesie s¹dowym.
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Nie jest tajemnic¹, ¿e pokojowe rozwi¹zywanie konfliktów to wskaŸnik poziomu rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wszyscy
w Mo³dawii pamiêtaj¹ czasy, kiedy problemy
miêdzy partnerami biznesowymi lub konkurentami by³y czêsto rozwi¹zywane przez metody si³owe.
Dzisiaj, przedsiêbiorcy ceni¹ swoje dobre
imiê i dobr¹ reputacjê, w zwi¹zku z tym norm¹
jest dziœ droga s¹dowa w celu rozstrzygniêcia
sporu. Czy istnieje jakaœ alternatywa dla s¹du?
Pierwsz¹ rzecz¹, która przychodzi do g³owy,
jest trybuna³ arbitra¿owy. Ale trybuna³ arbitra¿owy – to jednak¿e s¹d, gdzie jedna strona
przegrywa sprawê, a druga wygrywa. Przedsiêbiorcy nie zawsze s¹ gotowi rozstrzygaæ konflikty biznesowe w s¹dzie, poniewa¿ jest to
kosztowne, d³ugie i kontrowersyjna kwestia
nie jest do koñca rozwi¹zana, to samo mo¿na
powiedzieæ o z³o¿onych konfliktach interpersonalnych, kiedy decyzje s¹dowe nie eliminuj¹
tego problemu.
W Mo³dawii mediacja by³a pocz¹tkowo realizowana w Instytucie Reform Karnych, (IRP)
od 2003 roku. To by³a pierwsza organizacja,
która rozpoczê³a budowê mediacji w stolicy Kiszyniowie, jak równie¿ w miastach Cahul,
Ungheni, Bãlti, Fãlesti. Prowadzono dzia³alnoœæ informacyjn¹ przez funkcjonariuszy organów œcigania i instytucji prawnych, kszta³cono
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mediatorów i opracowano materia³y dla rozwoju tego procesu: podrêczniki dla mediatorów, kodeks etyki, program nauczania mediatorów.
Z prawnego punktu widzenia, "zielone œwiat³o" mediacji w Mo³dawii nadano w ustawie
o mediacji Nr. 134-XVI z 14.06.2007, która
wesz³a w ¿ycie od 1 lipca 2008. Wed³ug art.
2 (A) ustawy mediacja jest "alternatywnym,
polubownym sposobem rozwi¹zywania konfliktów miêdzy stronami, za poœrednictwem
osoby trzeciej ".
Wraz z pojawieniem siê ustawy rozpoczê³a
rozwój mediacja, choæ bardzo ma³ymi krokami.
W 2008 r. przez poœrednictwo Ministerstwa
Sprawiedliwoœci zosta³a powo³ana Rada Mediacji. Wœród jej g³ównych pe³nomocnictw s¹:
promowanie mediacji w Mo³dawii, opracowanie strategii jej rozwoju, standardów kszta³cenia mediatorów, ochrona ich interesów, przeprowadzanie certyfikacji i inne.
Rada sk³ada siê z dziewiêciu cz³onków mianowanych przez Ministra Sprawiedliwoœci na
podstawie wyników publicznego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Co najmniej siedmiu cz³onków musi
byæ wybrane spoœród mediatorów lub pracowników naukowo-dydaktycznych lub organizacji
pozarz¹dowych. Kadencja cz³onków Rady trwa
cztery lata.
Dwa razy w roku, w kwietniu i paŸdzierniku
za poœrednictwem Rady organizowana jest certyfikacja mediatorów.
Mediatorem mo¿e byæ osoba, która spe³nia
nastêpuj¹ce wymagania:
a) posiada pe³n¹ zdolnoœci¹ do czynnoœci
prawnych;
b) nie ma przekonañ.
Jednak¿e osoba, która chce w sposób profesjonalny prowadziæ dzia³alnoœæ mediatora jest
zobowi¹zana skoñczyæ kursy kszta³cenia mediatorów i musi byæ zaopiniowana przez Radê.
Mediator, który otrzyma³ Certyfikat mo¿e
prowadziæ dzia³alnoœæ mediacjyjn¹ w indywi-

(nr 58) 3/2011

dualnym biurze lub we wspólnym biurze z innymi mediatorami.
Lista mediatorów znajduje siê na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci
i okresowo jest aktualizowana.
W Mo³dawii dzia³alnoœæ mediatora nie jest
biznesem i nie mo¿e byæ uto¿samiana z dzia³alnoœci¹ komercyjn¹.
Jeœli strony nie rozwi¹za³y konfliktu przez
okres d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce od daty wyra¿enia zgody na mediacjê, i nie wyra¿aj¹ zgody
na przed³u¿enie mediacji mediator ma prawo
stwierdziæ, ¿e strony nie mog¹ uzgodniæ rozwi¹zanie miêdzy sob¹.
Je¿eli strony uzgodni³y warunki ugody, wtedy podpisuj¹ umowê pojednania, która jest wykonalna zgodnie z prawem cywilnym z dat¹
wskazan¹ w umowie. Jeœli termin nie jest okreœlonym to wykonanie umowy musi byæ w ci¹gu 15 dni od daty podpisania lub zgodnie
z okreœlonymi przepisami ustawowymi.

Problemy rozwoju mediacji w Mo³dawii
Zawsze, temu nowe towarzyszy szereg problemów. W Mo³dawii nie ma ujednoliconego
programu rozwoju mediacji. Pomimo faktu, ¿e
rz¹d zaakceptowa³ zalecenia Unii Europejskiej,
jednolitego krajowego programu rozwoju mediacji i jej postêpów nadal nie ma.
Jasne, ¿e ludzie, którzy zwracaj¹ siê do
biura mediacyjnego potrzebuj¹ jasnych i zrozumia³ych informacji na temat celu i przebiegu procesu mediacji, poniewa¿ ta metoda
rozwi¹zywania konfliktów jest czêsto mylona z poradnictwem, terapi¹ rodzinn¹ i porad¹ prawn¹. Szczególnie, jeœli wiadomo, ¿e
mediator równie¿ jest adwokatem albo
prawnikiem. Popyt na mediacje w Mo³dawii
jest nadal niski. Dlatego prawdopodobne
jest, ¿e mediator bêdzie bardzo aktywnie
"promowa³" tê metodê rozwi¹zywania konfliktów i obiecywa³ wiêcej, ni¿ ona naprawdê
mo¿e daæ.
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Brakuje materia³ów dydaktycznych, na uniwersytetach nie ma nawet takiej specjalnoœci
ani kwalifikacji, oprócz specjalnych szkoleñ.
Moim zdaniem 80-godzinne szkolenie nie mo¿e daæ pocz¹tkuj¹cym mediatorom wystarczaj¹cej wiedzy i rozwin¹æ umiejêtnoœci niezbêdnych do wspierania stron sporu w poszukiwaniu rozwi¹zañ.
Brakuje wiedzy na temat mo¿liwoœci pojednania w drodze mediacji. W s¹dach i innych
miejscach publicznych nie ma widocznej informacji na temat korzyœci p³yn¹cych z mediacji.
Organy œcigania nie s¹ zainteresowane rozwojem mediacji, ze wzglêdu na brak zaufania
do tej nowej instytucji, jak równie¿ w zwi¹zku
z ograniczeniem czasu dla rozpatrywania
spraw w trybie postêpowania.
Wielu prawników nadal nie rozumie bardzo
dobrze, czym jest mediacja: s¹ oni bardzo sceptycznie nastawieni do jej mo¿liwoœci. Mediacja
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– to nie jest panaceum, jej zalety nie s¹ absolutne. Wiele zale¿y od motywacji uczestników
i ich chêci rozwi¹zania konfliktu, a tak¿e umiejêtnoœci i wiedzy mediatora.
Zniekszta³cone jest postrzeganie mediatorów, jako konkurentów prawników i adwokatów. Nie jest tajemnic¹, ¿e wielu prawników
s¹dzi, i¿ mediatorzy, swoj¹ misj¹ pokojow¹, bêd¹ odbieraæ im klientów.
Istnieje wiele zagadnieñ i problemów do
rozwi¹zania dla obu krajów – Polski i Mo³dawii. Na przyk³ad, kto powinien akredytowaæ
mediatorów, czy mediacje powinny byæ obowi¹zkowe, jak w niektórych krajach (np. we
W³oszech), czy potrzebne jest podnoszenie
kwalifikacji mediatorów i wiele innych.
Mam jednak nadzieje, ¿e to nie bêdzie przeszkadzaæ naszej chêci by rozwijaæ mediacjê
i stale podnosiæ j¹ na wy¿szy poziom.
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studentka ostatniego roku socjologii
na Uniwersytecie Warszawskim

Mediacja w prawie karnym
Teksañski Dialog Mediacyjny Ofiara-Sprawca
(Victim Offender Mediation/Dialogue)

Alternatywne Metody Rozwi¹zywania Sporów (ADR) wci¹¿ zyskuj¹ na popularnoœci,
a wœród nich mediacja, stosowana ju¿ w sporach z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego i cywilnego. Choæ jej zalety, uznawane
i coraz rzadziej kwestionowane, wp³ynê³y na
wprowadzenie mediacji do spraw wykroczeñ
nieletnich, wci¹¿ tocz¹ siê dyskusje nad jej stosowalnoœci¹ w prawie karnym. Ciekawym g³osem w ramach owego sporu jest realizowany
w Teksasie (USA) wariant programu Victim –
Offender Mediation, obejmuj¹cy mediacje
w sprawach karnych.
Korzystny wp³yw mediacji w sprawach karnych zarówno dla ofiary, jak i dla sprawcy zosta³ szeroko udokumentowany, natomiast jednym z zarzutów jej stawianych jest, jakoby by³a ona sposobem na "wymiganie siê" od odpowiedzialnoœci i poniesienie przez sprawcê
znacznie mniej surowej kary ni¿ jest to w³aœciwe. Teksañski Dialog Mediacyjny Ofiara-Sprawca (Victim Offender Mediation/Dialogue,
VOMD) bêd¹cy specyficznym wariantem programów VOM pozwala na zaspokojenie zarówno postulatu "nale¿ytego" ukarania sprawcy,
jak i na wykorzystanie terapeutycznych czy resocjalizacyjnych zalet mediacji. Program ów
ma na celu "pojednanie" ofiary i sprawcy powa¿nych przestêpstw z zakresu prawa karne-
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go, takich jak gwa³t, rabunek, czy morderstwo
(w tym przypadku, jako ofiara wystêpuje rodzina zmar³ego). Z uwagi na powa¿ny charakter
przestêpstw, program VOMD wpisuje siê
w nurt "sprawiedliwoœci równoleg³ej", a wiêc
osi¹ganej niezale¿nie od prowadzonego procesu karnego.
"Teksañski Dialog Mediacyjny Ofiara-Sprawca" zainicjowany zosta³ w roku 1993 przez
Departament Karno-S¹dowy Stanu Teksas, zlokalizowany w Wydziale Obs³ugi Ofiar (Division
of Victim Services), a jego pracownicy asystowali przy pierwszej mediacji VOMD w roku
19951. Mediacje VOMD przeprowadzane s¹
wy³¹cznie na wniosek ofiary i realizuj¹ wszystkie z zasad mediacji (dobrowolnoœæ, neutralnoœæ, poufnoœæ, bezstronnoœæ, niezale¿noœæ).
Udzia³ przestêpcy w mediacji ma charakter dobrowolny i nie ma wp³ywu na warunki odbywania czy d³ugoœæ wyroku pozbawienia wolnoœci, ani te¿ na przebieg procedury zwolnienia
warunkowego. W ka¿dym przypadku mediacja
ma miejsce po zas¹dzeniu wyroku, zaœ sprawcy – by móc uczestniczyæ w programie – musz¹
uznaæ odpowiedzialnoœæ za swój czyn.
VOMD opracowano z myœl¹ o zastosowaniu
dwojakiego rodzaju podejœcia do mediacji: terapeutycznego i humanistycznego. Model terapeutyczny obejmuje pre-mediacjê: spotkania
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z ka¿d¹ ze stron i pracê z "zasobami ¿alu", maj¹ce na celu dokonanie u uczestników oceny
motywacji, potrzeb i celów (etap ten trwa
przewa¿nie 6-18 miesiêcy). Mediacja humanistyczna za cel stawia sobie doprowadzenie do
porozumienia miêdzy uczestnikami i opiera siê
na wierze w ³¹cznoœæ wszelkich rzeczy i zdarzeñ oraz wspólne wszystkim cz³owieczeñstwo2.
Jako ¿e sesje VOMD nie musz¹ koñczyæ siê
zawarciem porozumienia (w formie dokumentu czy oœwiadczenia), spotkania takie czêsto
prowadzone s¹ w formie dyskusji. O ile mediatorzy uczestnicz¹cy w programie czêsto odgrywaj¹ aktywn¹ rolê podczas przygotowañ
uczestników do spotkania, to sam¹ mediacjê
okreœliæ raczej nale¿y jako bezpoœredni dialog
pomiêdzy ofiar¹ a sprawc¹ (w wyj¹tkowych
przypadkach VOMD realizowany jest metod¹
mediacji wahad³owej). Wielokrotnie ma miejsce sytuacja, w której ofiara i sprawca nie widzieli siê od czasu stawiennictwa tego ostatniego w s¹dzie, a bywa wrêcz, ¿e strony nie widzia³y siê nigdy. Tego rodzaju dialog stwarza
uczestnikom unikalne mo¿liwoœci.
Mo¿liwoœci te doceniaj¹ zreszt¹ same strony
– od roku 1993 odby³o siê ponad 80 spotkañ,
a na rozpatrzenie czekaj¹ wnioski o kilkaset
kolejnych3. Pozytywne efekty teksañskiej
VOMD wp³ynê³y równie¿ na wprowadzenie
analogicznego programu w stanie Ohio.
Do spotkañ stron dochodzi zwykle w 9 i pó³
roku od zamkniêcia sprawy, przy czym jest to
znacznie uzale¿nione od nastawienia ofiary. Po
miesi¹cach pre-mediacji, które przygotowuj¹
uczestników do spotkania, "ucz¹c" ich komunikowania siê, nawi¹zywania porozumienia
i umiejêtnoœci s³uchania, dochodzi do spotkania w pe³nym sk³adzie. Sesja rozpoczyna siê od
oœwiadczenia ofiary, a nastêpnie ma miejsce
dyskusja. Standardowa sesja mediacyjna koñczy siê zawarciem porozumienia, tymczasem
w przypadku VOMD dodatkowo proponuje siê
stronom, aby omówi³y i zaproponowa³y roz-
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wi¹zania zagadnieñ treœci ogólnej, jak zapobieganie przestêpczoœci, poprawa warunków ¿ycia
spo³ecznoœci, a nawet – reforma karnego wymiaru sprawiedliwoœci, czy sugestie, co mog³oby okazaæ siê pomocne osobom znajduj¹cym
siê w podobnych jak one okolicznoœciach.
Susan Jennifer Szmania przestudiowa³a tematy podejmowane podczas sesji VOMD. Wedle wyników jej badañ, trzydzieœci dziewiêæ
ofiar, które wziê³y udzia³ w jej studium, obejmuj¹cym program w Teksasie oraz zbli¿ony,
prowadzony w stanie Ohio, dyskutowa³o na
nastêpuj¹ce tematy: "wp³yw [przestêpstwa –
przyp. w³] na ofiarê i na cz³onka rodziny; doœwiadczenie przestêpstwa; w³asne ¿ycie. Kierowano tak¿e pytania do sprawcy, a tak¿e mia³y
miejsce rozmowy na temat oczekiwañ zmiany
postêpowania przez sprawcê; udzielano informacji o przestêpstwie; ofiary wypowiada³y siê
tak¿e na temat kary wymierzonej sprawcy"4.
Sprawcy z kolei w trzydziestu dwóch wywiadach na temat przebiegu sesji VOMD (przeprowadzonych przez S. Szmaniê) wspominali
o dzieleniu siê informacj¹ na temat przestêpstwa, rozmowach o ¿yciu prowadzonym przez
nich przed pope³nieniem czynu karalnego,
przyjêciu odpowiedzialnoœci za swoje postêpowanie, przepraszaniu ofiary i zapewnieniu o jej
bezpieczeñstwie z ich strony; a tak¿e wyra¿ali
swoje uczucia5.
Powy¿sze informacje wydaj¹ siê bardzo
istotne dla obu stron, a zw³aszcza z punktu widzenia ofiary – jej "rekonwalescencji" i powrotu do równowagi – tymczasem nie mia³yby raczej szans pojawiæ siê w tradycyjnym procesie
s¹dowym. Emocjonalna satysfakcja jest celem
kluczowym z punktu widzenia programu, i wygl¹da na to, ¿e cel ten udaje siê osi¹gn¹æ.
Wedle wyników badañ Marka Umbreita na
temat VOMD, spoœród dwudziestu ofiar, które
by³y jego respondentami w Teksasie, dziewiêtnaœcie (95%) by³o bardzo zadowolonych z zaanga¿owania siê w program. Nieco mniejsza
próba (n=15) spoœród tej grupy podzieli³a siê
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swoimi doœwiadczeniami z uczestnictwa
w programie, stwierdzaj¹c, ¿e: dialog mediacyjny zmieni³ ich pogl¹d na ¿ycie (73%), wp³yn¹³ pozytywnie na ich ¿ycie duchowe (47%);
wszyscy zaœ stwierdzili, ¿e spotkania by³y im
pomocne6. Zbli¿one pytania zosta³y zadane
osiemnastu sprawcom – uczestnikom programu teksañskiego. Wszyscy stwierdzili, ¿e s¹
bardzo zadowoleni, a sesje dialogu mediacyjnego uznali za przydatne. Spoœród omawianej
grupy 72% stwierdzi³o, ¿e sesje pozytywnie
zmodyfikowa³y ich pogl¹d na ¿ycie, 94% uzna-

1
2
3
4
5
6
7
8

³o, ¿e przebyte doœwiadczenie znacznie pomog³o im zrozumieæ wp³yw przestêpstwa na ofiarê, a 67% wspomnia³o o wzbogaceniu ¿ycia duchowego7.
Mimo, i¿ badania te zosta³y przeprowadzone wœród specyficznej grupy ludzi – uczestników VOMD – osób, które same wykaza³y inicjatywê by dosz³o do spotkania ze sprawc¹ czy
pope³ni³y ciê¿kie przestêpstwo, ich wyniki zachêcaj¹ do wprowadzenia analogicznych rozwi¹zañ, powszechnie dostêpnych w Polsce.8

Gilbert J. L., Victim-Offender Mediation: A Restorative Justice Model, 2008, s. 9.
Szmania S. J., Beginning difficult conversations: An analysis of opening statements in Victim Offender Mediation/Dialogue, 2004, s. 4.
Ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 9.
Ibidem.
Ibidem, s. 10.
Ibidem.
Poziom recydyw wœród uczestników VOMD pozostaje niezbadany, jako, ¿e ich wyroki s¹ d³ugoletnie.
Mo¿na jednak przypuszczaæ, i¿ wyniki takich badañ by³yby analogiczne do wyników zaprezentowanych
odnoœnie procedury VOM – ok. 10%.
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Uniwersytetu Gdañskiego

Mediacja po wyroku
– mediacj¹ bezpieczn¹
Na pocz¹tku tego artyku³u chcia³bym przytoczyæ s³owa orêdzia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II, które zosta³y wyg³oszone z okazji Jubileuszu
w wiêzieniach 9 lipca 2000 roku. Oto one:
"kto przebywa w wiêzieniu, odczuwa ¿al lub wyrzuty sumienia myœl¹c o czasach, kiedy ¿y³ na wolnoœci, a jednoczeœnie dŸwiga brzemiê teraŸniejszoœci,
która zdaje siê nigdy nie przemijaæ".1
Ojciec Œwiêty pisze równie¿:
"skoro Bo¿e mi³osierdzie, przyjmuj¹c coraz to nowe formy, otwiera nowe mo¿liwoœci wzrastania
w dobru, to obchodziæ Jubileusz znaczy staraæ siê
o tworzenie nowych sposobów naprawy ka¿dej sytuacji osobistej i spo³ecznej".2
Interpretuj¹c s³owa Ojca Œwiêtego mo¿na by
by³o zadaæ pytanie – Czy mediacja po wyroku
mog³aby byæ tym nowym sposobem naprawy
ka¿dej sytuacji osobistej i spo³ecznej? Myœlê,
¿e w 65% przypadków mediacja po wyroku
mog³aby spe³niæ tak¹ funkcjê. Swoje za³o¿enie
opieram na klasyfikacji H. Machela, który wyró¿nia trzy kategorie skazanych:
– niegroŸnych spo³ecznie, przestêpców incydentalnych skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia wolnoœci (5 % ogólnej populacji skazanych);3
– zdemoralizowanych, groŸnych przestêpców, którzy przy wspó³pracy z psychologiem,
wychowawc¹, terapeut¹, s¹ zdolni do samokry-
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tyki i odczuwania poczucia winy. Maj¹ równie¿
dobre lub daj¹ce siê naprawiæ relacje rodzinne
(55% – 60% ogólnej populacji skazanych);4
– wysoce zdemoralizowanych, z defektami
organicznymi i psychicznymi (30%-35% ogólnej populacji skazanych)5 – s¹ to zazwyczaj recydywiœci penitencjarni, skazani na 25 lat pozbawienia wolnoœci lub karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci.
O ile w przypadku dwóch pierwszych kategorii skazanych upowszechnienie mediacji po
wyroku mog³oby przynieœæ wymierne korzyœci
zarówno ofierze, jak i sprawcy oraz mog³oby
byæ pomocnym narzêdziem w procesie resocjalizacji sprawcy, to co do ostatniej kategorii
sprawców jestem doœæ sceptyczny. Obawiam
siê, ¿e instytucja mediacji w tym przypadku nic
by nie zmieni³a, a sprawcy traktowaliby j¹ instrumentalnie. H. Machel uwa¿a, ¿e w zak³adach karnych przebywa oko³o 30% – 35% takich skazanych (ostatnia kategoria sprawców),
których nie da siê zresocjalizowaæ ani w warunkach izolacyjnych, ani w warunkach wolnoœciowych ze wzglêdu na ich aspo³eczn¹ naturê.6 Skoro taki wniosek wysuwa osoba, która
jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie pedagogiki resocjalizacyjnej i obserwowa³a przez wiele lat, pracuj¹c w wiêziennictwie
¿ycie za "murami zak³adu" i funkcjonowanie,
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tych osadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej, to trudno jest mi przypuszczaæ, ¿e mediacja wœród tych osadzonych mog³aby coœ
zmieniæ.
Na potwierdzenie swojego przypuszczenia
chcia³bym zacytowaæ w tym miejscu dwie wypowiedzi osadzonych, zwi¹zane z instytucj¹
mediacji, których udzielili osadzeni mediator
E. Dobiejewskiej, podczas przeprowadzanych
przez ni¹ badañ. Pierwsza z nich jest wypowiedzi¹ osadzonego, który odbywa karê pozbawienia wolnoœci po raz pierwszy, druga natomiast
jest wypowiedzi¹ recydywisty. Oto one:
"Praktyka pojednania sprawcy i ofiary jest mo¿liwa tylko wtedy, gdy przy spotkaniu bêdzie psycholog, ewentualnie osoba upowa¿niona tak¿e do zachowania tajemnicy. Mnie jako sprawcê ukarali i s³usznie, bo nie mo¿e byæ winy bez kary. Ale tak¿e jest
kara, któr¹ nazywa siê œwiadomoœæ i samokrytycyzm. Ta kara jest najgorsza. Teraz mam w¹tpliwoœci do swojego wystêpku, bo przypuœæmy, ¿e sta³oby
siê coœ gorszego? Dosta³em wyroku 6 lat, jest du¿y,
ale nie odczuwam z³oœci lub nienawiœci do ofiary.
Proszê pamiêtaæ, ¿e nie wszyscy maj¹ szansê do godnego ¿ycia na wolnoœci. Praktycznie pojednanie
sprawcy i ofiary uwa¿am za mo¿liwe, tylko potrzebna jest dobra wola obu stron. Jeœli mo¿ecie, to nam
pomó¿cie. Nie wszyscy jesteœmy prymitywnymi.
Dziêkujê, ¿e mog³em to napisaæ... ",7
"... Jestem ju¿ pi¹ty raz karany i nigdy nie odczuwa³em takiej nienawiœci jak obecnie, i nie tylko do
osoby pokrzywdzonej, ale do policjantów, sêdziego,
jak i do w³asnego obroñcy... "8
Pos³uguj¹c siê kategoryzacj¹ H. Machela
i analizuj¹c wypowiedŸ pierwsz¹, tego osadzonego, mo¿na by by³o zaliczyæ do kategorii
drugiej, gdzie mediacja mog³aby przynieœæ zamierzone rezultaty, spe³niæ swoje cele. Natomiast drugi z osadzonych, który jest recydywist¹ z pewnoœci¹ zosta³by sklasyfikowany
w kategorii trzeciej (jednostki nie daj¹ce siê
zresocjalizowaæ). W mojej opinii takie jednostki nie powinny mieæ dostêpu do instytucji mediacji.
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Mediacja po wyroku nazywana jest mediacj¹
bezpieczn¹, poniewa¿ jest przeprowadzana pomiêdzy stronami konfliktu po os¹dzeniu sprawy przez niezawis³y s¹d.9 ¯eby mo¿na by³o
stosowaæ instytucjê mediacji po wyroku w sposób powszechny, istnieje potrzeba wprowadzenia jasnych regulacji do Kkw (Kodeksu karnego wykonawczego), które jasno by okreœla³y, ¿e
mo¿na j¹ wykonywaæ na tym etapie postêpowania. Jest to potrzebne, poniewa¿ S³u¿ba
Wiêzienna zas³ania siê tym argumentem,
twierdz¹c, ¿e o mediacji w czasie wykonywania
kary pozbawienia wolnoœci jest mowa, tylko
w art. 162 par. 1 Kkw, który stanowi, ¿e: "S¹d
penitencjarny powinien wys³uchaæ przedstawiciela
administracji zak³adu karnego, a tak¿e wys³uchaæ
s¹dowego kuratora zawodowego, je¿eli sk³ada³
wniosek o warunkowe zwolnienie oraz uwzglêdniæ
ugodê zawart¹ w wyniku mediacji"10 (a wiêc Kkw
dopuszcza tylko mediacje w kontekœcie warunkowego przedterminowego zwolnienia).
Optymistycznym akcentem jest fakt, ¿e
przedstawiciele S³u¿by Wiêziennej, oprócz postulatów dotycz¹cych wprowadzenia jasnych
przepisów dotycz¹cych mediacji po wyroku zaczynaj¹ patrzeæ szerzej na perspektywê jej
wprowadzenia po wyroku i dostrzegaæ korzyœci
jakie mo¿e przynieœæ jej stosowanie. Chocia¿
przypomnê, ¿e od 2003 r. dziêki zmianom
w procedurze mediacja, mo¿e byæ stosowana
na ka¿dym etapie postêpowania karnego. Ponadto obecnie, przy dobrej woli, mo¿na by³oby
j¹ stosowaæ w oparciu o art. 1 par. 2 Kkw, który mówi, ¿e w sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania karnego. A ten przecie¿
zezwala na stosowanie mediacji.11
Œwiadczyæ o tym mo¿e wypowiedŸ P. Nasi³owskiego, jednego z by³ych dyrektorów S³u¿by Wiêziennej, który podczas jednej z konferencji mówi³: "Mediacja jest idealn¹ drog¹, aby
w wiêzieniu sprawca dozna³ ekspiacji (pokuty)
i poprzez danie mu szansy zadoœæuczynienia naprawi³ szkody wyrz¹dzone przestêpstwem".12
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Równie¿ podczas konferencji zorganizowanej 21 paŸdziernika 2010 roku, pt. "Mediacja –
nowa droga rozwi¹zywania konfliktów", dyskutowano o mediacji po wyroku i zasygnalizowane zosta³o, ¿e mo¿e byæ ona skuteczn¹ metod¹
w procesie resocjalizacji. Konferencja zwi¹zana
by³a z obchodami Miêdzynarodowego Dnia
Mediacji w Polsce.13
Podczas tego samego spotkania mówiono
o tym, ¿e dopóki instytucja mediacji nie zostanie zalegalizowana w Kkw, dopóty rola S³u¿by
Wiêziennej powinna ograniczaæ siê do funkcji
edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie,
a po wprowadzeniu uregulowañ prawnych, do
zapewnienia na terenie jednostki penitencjarnej odpowiedniego pomieszczenia do prowadzenia mediacji.14
Równie¿ Senat RP nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e
mediacja powinna byæ dostêpna na ka¿dym
etapie postêpowania, pisz¹c w Uchwale
z czerwca 2004 roku, nastêpuj¹ce s³owa: "Nale¿y zapewniæ powszechn¹ dostêpnoœæ mediacji w sprawach karnych oraz w sprawach o czyny karalne nieletnich na ka¿dym etapie postêpowania, w szczególnoœci w postêpowaniu przygotowawczym oraz wyjaœniaj¹cym, a tak¿e w trakcie odbywania kary pozbawienia wolnoœci"15. Senatorowie okreœlili te¿
w jakim kierunku powinna zmierzaæ polityka
karna pañstwa polskiego, zawieraj¹c w Uchwale nastêpuj¹ce s³owa: "nowa polityka karna powinna byæ oparta na idei sprawiedliwoœci naprawczej (mediacja jest najpowszechniejsz¹ form¹
sprawiedliwoœci naprawczej), zgodnie z któr¹
postêpowanie karne nie koncentruje siê na odwecie,
lecz zmierza do zadoœæuczynienia pokrzywdzonemu
i spo³ecznoœci oraz do poprawy sprawcy (...)"16
Tak¿e w Aneksie do Zalecenia nr R (99) 19
Komitetu Ministrów Krajów Cz³onkowskich
Unii Europejskiej znajdziemy wytyczne, aby
stosowaæ mediacje w sprawach karnych na ka¿dym etapie postêpowania.17
Kolejnym dokumentem, w którym s¹ zamieszczone postulaty dotycz¹ce mediacji po
wyroku, s¹ Europejskie Regu³y Wiêzienne
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(ERW 2006), w których jako jedn¹ z dróg
wskazuje siê koniecznoœæ kompensacji na rzecz
pokrzywdzonego (naprawienie szkody, mediacje miêdzy osob¹ sprawcy a osob¹ pokrzywdzon¹).18
Podsumowuj¹c, uwa¿am ¿e nale¿y wprowadziæ expresis verbis (wprost) instytucjê mediacji do Kkw. Jest to potrzebne, aby rozwiaæ
wszelkie w¹tpliwoœci, które wystêpuj¹ wœród
S³u¿by Wiêziennej i CZZK (Centralnego Zarz¹du Zak³adów Karnych). Pomimo wielu innych uregulowañ w¹tpliwoœci te nie pozwalaj¹
na upowszechnienie idei mediacji w zak³adach
karnych. S³u¿ba Wiêzienna, która chce tworzyæ
now¹, opart¹ na profesjonalizmie formacjê, nie
mo¿e siê zamykaæ na nowoczesne rozwi¹zania
i nie powinna blokowaæ wprowadzania mediacji po wyroku, tylko j¹ wspomagaæ. Najlepszym
rozwi¹zaniem by³oby wprowadzenie w Polsce,
korzystaj¹c ze wzoru czeskiego, Ustawy o s³u¿bach mediacyjnych i probacyjnych (dziêki tej
Ustawie powo³ane s³u¿by realizuj¹ w Czechach
mediacjê we wszystkich stadiach postêpowania karnego).19
Do tej pory w Polsce zosta³ przeprowadzony
tylko jeden eksperymentalny program mediacji
po wyroku (pozosta³e S³u¿ba Wiêzienna odrzuci³a), w zak³adzie karnym w Jastrzêbiu
Zdroju. Dyrektor tej jednostki penitencjarnej
odwo³a³ siê do przepisu art. 95&2 k. k. w.
i uzna³ mediacje po wyroku jednym z elementów indywidualnego programu oddzia³ywania
opracowywanego dla skazanych odbywaj¹cych
karê pozbawienia wolnoœci w systemie programowanego oddzia³ywania.20 Do czasu przerwania tego eksperymentu, kilka mediacji zakoñczy³o siê ugod¹, a skierowanie przez wychowawcê sprawy do mediacji, za pomoc¹ wype³nienia odpowiedniego wniosku zajmowa³o
5 minut.21 Na pewno nie przysparza³o to nadmiaru nowych obowi¹zków, jakich mogli obawiaæ siê wychowawcy.
Myœlê, ¿e wprowadzenie mediacji do Kodeksu karnego wykonawczego i umo¿liwienie
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Mediacja po wyroku – mediacj¹ bezpieczn¹
jej stosowania po wyroku bez ¿adnych przeszkód, to tylko kwestia czasu. Nowelizacja ta
jest potrzebna do wype³nienia luki w prawie
karnym.
Mediacja w toku postêpowania karnego
(przygotowawczego i jurysdykcyjnego), znalaz³a ju¿ swoje miejsce w praktyce organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, a wiêc naturaln¹ konsekwencj¹ tego stanu rzeczy by³oby
przeniesienie jej tak¿e do etapu wykonania kary.22 Optowa³bym jednak za tym, aby do tej instytucji nie mieli dostêpu wszyscy osadzeni.
Wy³¹czy³bym z niej multirecydywistów oraz
recydywistów kodeksowych, których A. Marek
w komentarzu do Kodeksu karnego okreœla jako recydywistów szczególnych.23
Autor pisze, ¿e recydywa szczególna jest
ciê¿sz¹ postaci¹ recydywy, mieszcz¹ siê w niej
recydywiœci zdemoralizowani, uporczywi,
przestêpcy zawodowi, którzy z pope³niania
przestêpstw uczynili sobie sta³e Ÿród³o dochodu.24 Wy³¹czy³bym z niej równie¿ osadzonych
odbywaj¹cych karê w systemie terapeutycznym, ponadto pozostali osadzeni, którzy chcieliby skorzystaæ z instytucji mediacji przed z³o¿eniem wniosku powinni byæ przebadani przez
lekarza psychiatrê oraz zdiagnozowani przez
psychologa.25 Taka selekcja pozwoli³aby na niedopuszczenie do mediacji osób niezrównowa¿onych, z rysami osobowoœci psychopatycznej
czy socjopatycznej oraz pozwala³aby okreœliæ,
czy sprawca jest w stanie nale¿ycie wywi¹zaæ
siê z warunków ugody.26
Za mediacj¹ po wyroku przemawiaæ mog¹
równie¿ korzyœci jakie mo¿e ona przynieœæ. S¹
one nastêpuj¹ce:
1
2
3
4
5

– mediacja po wyroku przyczyni³aby siê do
wzrostu profesjonalizmu pracowników S³u¿by
Wiêziennej oraz pomog³aby pracownikom tej
formacji w budowaniu etosu ich pracy;27
– jednostki penitencjarne poprzez zastosowanie mediacji ukierunkowa³aby siê na bardziej spo³eczny system resocjalizacji skazanego;28
– mediacja po wyroku mog³aby pomóc rozwi¹zaæ problem przeludnienia jednostek penitencjarnych;29
– mog³aby z³agodziæ napiêcie zwi¹zane
z konfliktem pomiêdzy ofiar¹, a sprawc¹ przestêpstwa doprowadzaj¹c niejednokrotnie do
naprawienia krzywdy, jakiej poszkodowany dozna³ w wyniku pope³nienia przestêpstwa;30
– spe³nia³aby funkcjê wychowawczo – resocjalizacyjn¹, przygotowuj¹c¹ wiêŸnia do ¿ycia
na wolnoœci, umo¿liwiaj¹c¹ mu integracjê z rodzin¹ i spo³ecznoœci¹ lokaln¹;31
– mog³aby wp³yn¹æ na ograniczenie powrotu do przestêpstwa;32
– mediacja po wyroku pozwoli³aby na wyzbycie siê obaw (zwi¹zanych z zemst¹ ofiary,
b¹dŸ sprawcy), jakie pojawiaj¹ siê przed opuszczeniem zak³adu karnego przez sprawcê u niego i jego ofiary. Pozwoli³aby w tej sytuacji przywróciæ poczucie bezpieczeñstwa.
Na pewno warto jest wprowadziæ mediacje
po wyroku. Uczestniczenie wiêŸniów w mediacji by³oby czynnikiem, który umo¿liwi³by
przejœcie od "wiêzienia ogl¹daj¹cego siê
wstecz" do "wiêzienia patrz¹cego w przysz³oœæ",33 a naprawa krzywdy wyrz¹dzonej ofierze, sprzyja³aby "naprawie cz³owieka".34
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Obowi¹zek naprawienia szkody oraz nawi¹zka
jako œrodek karny zas¹dzany przez s¹d
w procesie karnym
Naprawienie szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem nale¿y obecnie do podstawowych zadañ
prawa karnego.
Zgodnie z dyspozycj¹ art. 46 kodeksu karnego w razie skazania sprawcy przestêpstwa s¹d
mo¿e orzec a na wniosek pokrzywdzonego lub
innej osoby uprawnionej orzeka, obowi¹zek
naprawienia wyrz¹dzonej przestêpstwem szkody w ca³oœci albo w czêœci lub zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê. Zamiast obowi¹zku
w postaci naprawienia szkody s¹d mo¿e orzec
nawi¹zkê na rzecz pokrzywdzonego.
Zgodnie z za³o¿eniem twórców aktualnie
obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego art. 46 mia³
w znacz¹cym stopniu poprawiæ sytuacjê osoby
pokrzywdzonej w przestêpstwie karnym poprzez skrócenie okresu, w którym bêdzie
skompensowana szkoda. Ponadto mia³ wskazaæ, ¿e naprawienie szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem jest przedmiotem zainteresowania
pañstwa, które stoi na stra¿y porz¹dku prawnego. Pod pojêciem szkody nale¿y rozumieæ
szkodê materialn¹ a tak¿e szkodê niematerialna. W tym stanie rzeczy etap naprawienia
szkody mo¿e przebiegaæ dwutorowo tzn. mo¿e
polegaæ na naprawieniu szkody przez uiszczenie odpowiedniej kwoty pieniêdzy albo na wykonaniu danej czynnoœci.
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W art. 46§1 kodeksu karnego zawarta jest
karnoprawna instytucja obowi¹zku naprawienia szkody. Zgodnie z powy¿szym artyku³em
w razie skazania za przestêpstwo spowodowania œmierci, ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu,
naruszenia czynnoœci narz¹du cia³a lub rozstroju zdrowia, za przestêpstwo przeciwko
bezpieczeñstwu w komunikacji lub za dokonanie przestêpstwa przeciwko œrodowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu s¹d na wniosek pokrzywdzonego lub innej uprawionej osoby orzeka obowi¹zek naprawienia szkody w ca³oœci albo w czêœci.
Obowi¹zek naprawienia szkody mo¿e byæ
orzekany na wniosek pokrzywdzonego (lub
prokuratora), a tak¿e mo¿e byæ orzekany
z urzêdu. S¹d Najwy¿szy uchwa³¹ z dnia 17
maja 2000 roku (OSNKW 2000, nr 7-8, poz.
64) przes¹dzi³, ze prokurator mo¿e z³o¿yæ
wniosek okreœlony w art. 46§1 k. k. tylko wtedy, gdy zachodz¹ okolicznoœci wskazane w art.
52§1 kodeksu postêpowania karnego. Oznacza
to, ¿e prokurator mo¿e wykonaæ czynnoœci procesowe za pokrzywdzonego w przypadku, gdy
pokrzywdzony zmar³. Nale¿y ponadto pamiêtaæ, ¿e zgodnie z art. 49 a kodeksu postêpowania karnego wniosek o naprawienie szkody pokrzywdzony lub ww. przypadku prokurator
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mo¿e zg³osiæ w nieprzekraczalnym (tzw. prekluzyjnym) terminie tzn. najpóŸniej do koñca
pierwszego przes³uchania pokrzywdzonego na
rozprawie. Ju¿ samo z³o¿enie wniosku w przypadku skazania oskar¿onego zobowi¹zuje s¹d
do orzeczenia obowi¹zku naprawienia szkody
(w ca³oœci lub w czêœci).
Œrodek karny w postaci obowi¹zku naprawienia szkody mo¿e (gdy jest z³o¿ony wniosek
przez uprawionego - musi) byæ orzekany albo
obok kary albo w miejsce kary.
Obejmuje on swoim zakresem jedynie rozmiar szkody rzeczywiœcie wyrz¹dzonej (tzw.
damnum emergens), natomiast nie obejmuje
on swoim zakresem odsetek ani utraconych
korzyœci (tzw. lucrum cessans). Odsetki oraz
utracone korzyœci mo¿e pokrzywdzony skutecznie dochodziæ na drodze postêpowania cywilnego.
Œrodek karny w postaci obowi¹zku naprawienia szkody mo¿e byæ orzeczony przez s¹d
w stosunku do sprawców indywidualnie lub
solidarnie.
Na gruncie prawa karnego obowi¹zek naprawienia szkody pe³ni równie¿ funkcjê œrodka
probacyjnego, który jest orzekany w ramach
warunkowego umorzenia postêpowania (art.
63§3 k. k.) lub warunkowego zawieszenia kary
(art. 72§§2 k. k.).
S¹d fakultatywnie zamiast obowi¹zku naprawienia szkody mo¿e orzec na rzecz pokrzywdzonego nawi¹zkê w celu zadoœæuczynienia za ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynnoœci narz¹du cia³a, rozstrój zdrowia,
a tak¿e za doznan¹ krzywdê. W tym przypadku
te¿ niezbêdny jest wniosek o naprawienie
szkody w procesie.
S¹d nie mo¿e orzec obowi¹zku naprawienia
szkody i nawi¹zki za to samo przestêpstwo
(wyrok S¹du Apelacyjnego w Krakowie z 27 lutego 2007 roku, II Aka 25/07).
Nawi¹zka podobnie jak obowi¹zek naprawienia szkody jest œrodkiem karnym w polskim prawie karnym.
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W jêzyku polskim s³owo "nawi¹zka" ma podwójne znaczenie.
W jêzyku potocznym oznacza nadwy¿kê.
W kontekœcie prawnym ma na celu zadoœæuczynienie wyrz¹dzonej szkody i stanowi reakcjê prawnokarn¹ na czyn zabroniony. Instytucja ta ma specyficzny a zarazem indywidualny
charakter, poniewa¿ ³¹czy w sobie elementy
grzywny i odszkodowania cywilnoprawnego.
Mo¿e byæ ona zas¹dzona przez s¹d obok wymierzonej kary np. pozbawienia lub ograniczenia wolnoœci.
Nawi¹zka mo¿e byæ orzekana przez s¹d
w nastêpuj¹cych sytuacjach:
– fakultatywnie orzekana przez s¹d z urzêdu
– art. 47 kodeksu karnego;
– na wniosek – art. 46 pkt. 2 kodeksu karnego;
– w sytuacjach wskazanych przez przepisy
zawarte w czêœci szczególnej kodeksu karnego
(np. przestêpstwo zniewagi, kradzie¿ leœna,
znies³awienie).
Zobowi¹zuje ona sprawce do zap³aty okreœlonej sumy pieniê¿nej na rzecz podmiotu
wskazanego przez s¹d.
Podmiotem tym mo¿e byæ pokrzywdzony,
instytucja, fundacja, stowarzyszenie lub organizacja spo³eczna, która jest wpisana do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwoœci.
W myœl przepisu art. 47 kodeksu karnego
wysokoœæ nawi¹zki nie mo¿e przekroczyæ kwoty 100 000 z³. Wed³ug badañ statystycznych
najczêœciej s¹d zas¹dza nawi¹zkê w kwocie od
2 tysiêcy z³otych do 3 tysiêcy z³otych.
S¹d karny w orzeczonym wyroku nie okreœla
terminu, w jakim osoba skazana ma uiœciæ nawi¹zkê.
Œrodek karny w postaci nawi¹zki jest wymagalny od momentu prawomocnoœci wyroku.
Nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e nawi¹zka mo¿e byæ dochodzona równie¿ na drodze postêpowania egzekucyjnego.
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Po co szkole mediacja?
Szko³a, jedna z wielu w Polsce. Du¿a przerwa, t³um dzieci i m³odzie¿y na korytarzu
w oczekiwaniu na lekcje. Gdzieœ znikn¹³ nauczyciel dy¿uruj¹cy na przerwie. Nagle, z koñca korytarza dobiega krzyk. Dwie dziewczyny
z II klasy gimnazjum bij¹ siê na oczach wszystkich bêd¹cych w pobli¿u. Szybko tworzy siê
kr¹g kibiców, którzy widz¹ w bójce kole¿anek
sposobnoœæ do wyra¿enia swoich frustracji
i nagromadzonych emocji. Co znamienne nikt
nie interweniuje, by rozdzieliæ bij¹ce siê dziewczyny. Wokó³ rozlega siê ha³as i nie ustaje zachêcaj¹cy do kontynuacji bójki doping grupy
gapiów otaczaj¹cych dziewczyny.
Biegnie nauczyciel odpowiadaj¹cy za porz¹dek na przerwie, jest przera¿ony tym, co widzi.
Rozdziela dziewczyny i odprowadza je do gabinetu pielêgniarki. Po drodze próbuje wyjaœniaæ
zaistnia³¹ sytuacjê, dziewczyny milcz¹. W gabinecie trwa opatrywanie ran, jedna z dziewczyn
prawdopodobnie ma z³amany nos, druga liczne
zadrapania i siniaki. Do gabinetu wchodzi dyrektor szko³y, krzyczy, wzywa policjê, pielêgniarka wzywa pogotowie, jedna z dziewczyn
mdleje.
Co siê sta³o? Jak dosz³o do tej sytuacji? Kiedy i gdzie powsta³ konflikt, który tak siê koñczy? Pytania pozostaj¹ na razie bez odpowiedzi. Pojawia siê pewna refleksja, a wraz z ni¹
pytanie: czy szko³a przygotowuje ucznia do
rozwi¹zywania konfliktów?
Szko³a dla przeciêtnego ucznia i nauczyciela
– to teren zdobywania nowych doœwiadczeñ,
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uczenia siê nowych ról spo³ecznych, próbowania w³asnych si³, budowania autorytetu, rozwijania w³asnych zainteresowañ, pasji, zdobywania wiedzy, umiejêtnoœci – mo¿na wymieniaæ
jeszcze d³ugo zadania, jakie ma do spe³nienia
szko³a.
I dobrze, jeœli z nielicznych tu wymienionych, choæ z czêœci z nich siê wywi¹¿e. Zadania
te s¹ wpisane w roczny plan dydaktyczno-wychowawczy i trzeba przyznaæ, ¿e grono pedagogiczne dok³ada wielu starañ, by je w mo¿liwie najlepszy sposób zrealizowaæ.
Czêsto jednak nie docenia siê zadañ z zakresu kszta³cenia umiejêtnoœci spo³ecznych, wychowawczych, kszta³c¹cych umiejêtnoœæ wspó³¿ycia i komunikowania siê z innymi ludŸmi.
Zdarza siê, ¿e bagatelizuje siê zadania, które w swej treœci zawieraj¹ edukacjê w zakresie
rozwi¹zywania konfliktów. Owszem mieszcz¹
siê one w zakresie oddzia³ywañ pedagoga, psychologa szkolnego, ale tak naprawdê w niewielu szko³ach podchodzi siê do tych zadañ w sposób profesjonalny. Odbywaj¹ siê pogadanki, tu
i ówdzie szkolenia, a i lekcje wychowawcze
czasem s¹ poœwiêcane problematyce konfliktu.
To jednak wci¹¿ za ma³o.
Szko³y coraz czêœciej szukaj¹ pomocy na zewn¹trz w zapobieganiu agresji i przemocy rówieœniczej. Zdesperowana kadra, dyrektorzy
siêgaj¹ po psychologów, policjantów, pracowników organizacji pozarz¹dowych specjalizuj¹cych siê w przeciwdzia³aniu temu zjawisku.
I tak trzeba dzia³aæ, jednak¿e dzia³ania te nie
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zawsze s¹ zwieñczone sukcesem. Przemoc
i agresja w szkole w zastraszaj¹cym tempie roœnie, to fakt i wyniki sonda¿y oraz badañ socjologów i pracy wielu ankieterów.
Dlaczego zatem dzisiejsza szko³a jest tak
niebezpieczna? Dlaczego tak czêsto w³aœnie
w szkole dochodzi do sytuacji konfliktowych
koñcz¹cych siê w sposób opisany powy¿ej?
Ktoœ m¹dry powiedzia³, ¿e "cz³owiek musi
znaleŸæ taki sposób rozwi¹zywania konfliktów,
który odrzuci wszelk¹ zemstê, odwet i agresjê"
– koñcz¹c tê myœl, mo¿na dodaæ – wówczas
znajdzie czas na rozwój.
Jak zatem sprawiæ, by szko³a sta³a siê miejscem przyjaznym?
Szko³a, obok rodziny jest g³ównym czynnikiem kszta³towania osobowoœci dziecka. Zadaniem szko³y jest przygotowanie m³odego cz³owieka do pe³nego uczestnictwa w ¿yciu grupy
spo³ecznej. Dlatego to bardzo wa¿ne, jaka jest
szko³a. Sytuacja dziecka w szkole, jego sukcesy
i pora¿ki, jakie spotyka przy podejmowaniu zadañ i obowi¹zków szkolnych, kontakty z rówieœnikami oraz pozycja w spo³ecznoœci uczniowskiej wywieraj¹ zasadniczy wp³yw na proces
socjalizacji i co wa¿ne – póŸniejszy start
w œwiat ludzi doros³ych.
To w³aœnie w szkole m³ody cz³owiek wchodzi w dotychczas nieznane mu œrodowisko
spo³eczne, gdzie w klasie na jednostkê oddzia³uje grupa i odwrotnie. To tu w szkole, dziecko
uczy siê przestrzegania norm i zasad wspó³¿ycia z wieloma ludŸmi i to tu w szkole zdobywa
wiedzê o sobie samym, uczy siê jak nawi¹zywaæ kontakty z innymi, poznaje, czym jest
przyjaŸñ oraz jakie jest jego miejsce w klasie.
Szko³a to tak¿e miejsce, gdzie spotykaj¹ siê
dziœ przedstawiciele ró¿nych kultur, œrodowisk, dzieci o ró¿nych pogl¹dach religijnych
i tradycjach, wychowywanych w œwietle ró¿nych filozofii i wnosz¹cych nowe jakoœci do ¿ycia szko³y.
Jeœli wiêc mówimy o szkole bezpiecznej
funkcjonuj¹cej bez przemocy, mówimy o jej
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najbardziej podstawowej normie istotnej dla
nas i dla naszych dzieci, naszej i ich przysz³oœci. Bezpieczna szko³a to taka, w której zadbano o brak takich zjawisk jak agresja werbalna,
przemoc fizyczna, brak naruszania w³asnoœci
i godnoœci czy upokarzania poprzez zjawisko
"fali" pierwszaków.
Poczucie bezpieczeñstwa w szkole zawiera
siê tak¿e w dzia³aniach, które bêd¹ dawa³y
przestrzeñ grupie i jednostce i bêd¹ sprzyja³y
rozwojowi osobistemu, intelektualnemu i spo³ecznemu. Bo tylko ci, którzy s¹ doceniani, szanowani, zauwa¿ani, akceptowani i w m¹dry
sposób motywowani mog¹ mieæ znacznie lepsz¹ przysz³oœæ.
Szko³a to tak¿e miejsce, gdzie kontakty
z grup¹ rówieœnicz¹ odgrywaj¹ niebagateln¹
rolê. Kontakty te, stosunki panuj¹ce w klasie,
sukcesy, czy te¿ ich brak, wsparcie i zrozumienie ze strony otoczenia, nauczycieli, w znacznej mierze decyduj¹ o tym, czy dziecko bêd¹c
w jakimœ konflikcie, w przysz³oœci stanie siê
potencjaln¹ ofiar¹, czy te¿ sprawc¹ konfliktów
lub czy nauczy siê rozwi¹zywaæ konflikty w taki sposób, by zaspokoiæ potrzeby swoje i innych jego uczestników.
Szko³a to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i rodzice. I taka jest szko³a, jakie s¹
relacje w niej panuj¹ce. Dlatego te¿ z uwagi na
ró¿norodnoœæ wielu czynników, bodŸców oddzia³uj¹cych na m³odego cz³owieka mo¿e staæ
siê miejscem i polem ró¿norodnych konfliktów
w niej wystêpuj¹cych.
Jak wiemy uczeñ spêdza w szkole znaczn¹
czêœæ swojego m³odego ¿ycia. Kiedyœ, nie tak
dawno jeszcze, szko³ê nazywano drugim domem, obecnie przypomina czêsto raczej arenê,
na której zdarza siê, ¿e wszyscy walcz¹ ze
wszystkimi – uczniowie z uczniami, nauczyciele z uczniami, uczniowie z personelem pomocniczym, administracyjnym, rodzice z nauczycielami.
Konflikty wystêpuj¹ce w szkole s¹ informacj¹ o atmosferze panuj¹cej w niej. Im wiêcej
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konfliktów, sporów, trudnoœci na jej terenie,
czêsto wkraczaj¹cych na tereny antyspo³ecznych i przestêpczych zachowañ, tym wiêksza
presja i koniecznoœæ prowadzenia dzia³añ i programów profilaktycznych, wychowawczych po
to, by œrodowisko szkolne uczyniæ bardziej
przyjaznym i bezpiecznym.
Jaka czêœæ zachowañ i konfliktów szkolnych
powodowana jest nieumiejêtn¹ komunikacj¹?
A jaka ma swoje Ÿród³o w niezrozumieniu motywów i intencji drugiej strony?
Jakie dzia³ania podj¹æ, by ukszta³towaæ nowe wzorce zachowañ i prawid³owe postawy
wobec innych uczestników ¿ycia szko³y?
Czy w tej sytuacji nale¿y dziwiæ siê, ¿e a¿
80% uczniów nie lubi swojej szko³y i chodzi do
niej z myœl¹, ¿eby jakoœ przetrwaæ i doznaæ jak
najmniejszej krzywdy?
Ale czy jest to sytuacja bez wyjœcia? A zatem
mo¿e wreszcie czas na gruntowne zmiany?
Oczywistym zatem wydaje siê, ¿e niezbêdna
jest edukacja, która poka¿e i nauczy m³odych
ludzi jak rozwi¹zywaæ konflikty w atmosferze
szacunku tolerancji i zrozumienia potrzeb drugiego cz³owieka
Wiedza o MEDIACJI – to konkretna informacja o tym, czym jest komunikacja, konflikt,
jego struktura, dynamika, etapy i sposoby rozwi¹zywania go bez przemocy.
Wiedza o mediacji mo¿e i winna byæ przekazywana ju¿ od najwczeœniejszych etapów edukacji, ju¿ od piaskownicy nale¿y uczyæ dziecko
jak siê komunikowaæ z innymi, w szczególnoœci w sytuacji konfliktu.
Jej zakresem trzeba obj¹æ równie¿ rodziców
i wszystkich tych, którzy s¹ zwi¹zani ze szko³¹.
Wówczas m³ody cz³owiek bêdzie umia³
obiektywnie spojrzeæ, z punktu widzenia procesu, na przyczyny i przebieg sporu. Zobaczy
to, co niewidzialne dla oka, emocje, racje drugiego cz³owieka, jego potrzeby, a tak¿e motywy
postêpowania drugiego cz³owieka uwik³anego
w konflikt. Bêdzie uczy³ siê odpowiedzialnoœci
za swe postêpowanie. A trzeba przyznaæ, ¿e
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jest to bardzo cenny obszar pracy wychowawczej daj¹cy w rezultacie wymierne korzyœci
równie¿ w doros³ym ¿yciu.
"Tak ju¿ jest, ¿e ani w domu, ani w szkole tego nie ucz¹, jak rozwi¹zaæ konflikt" –
oto trafne podsumowanie 18. letniego m³odzieñca, zadowolonego z rezultatów mediacji.
Zmor¹ szkolnego ¿ycia s¹ plotki. W tym
miejscu przypomina mi siê pewna stara opowieœæ, która trafnie obrazuje konsekwencje
rozsiewania szkodliwych plotek.
Pewien cz³owiek chodzi³ po mieœcie i oczernia³ mieszkaj¹cego tam mêdrca. Po jakimœ czasie ów z³oœliwy plotkarz, zda³ sobie sprawê, ¿e
Ÿle postêpowa³ poszed³ wiêc do mêdrca z proœb¹ o wybaczenie i zobowi¹za³ siê zrobiæ
wszystko, by naprawiæ krzywdê. Mêdrzec mia³
jedno ¿yczenie. Poleci³ plotkarzowi wzi¹æ poduszkê wype³nion¹ pierzem, rozci¹æ j¹ i rozrzuciæ pióra na wietrze. Choæ winowajca by³
zaskoczony post¹pi³ zgodnie z poleceniem,
a nastêpnie powróci³ do mêdrca i zapyta³ "Czy
teraz mi wybaczysz? " "Najpierw idŸ i pozbieraj
wszystkie pióra" – odpar³ mêdrzec. "Ale jak
mam to zrobiæ? Wiatr ju¿ je rozwia³". "Otó¿
z³o, które wyrz¹dzi³eœ s³owami równie¿ tak
trudno naprawiæ jak zebraæ te pióra. " Mora³
jest oczywisty wypowiedzianego s³owa nie da
siê cofn¹æ, a czêsto nie da siê naprawiæ krzywdy, któr¹ ono wyrz¹dzi³o.
Przyk³ad ten pokazuje, ¿e rozwi¹zania nawet
tak trudnych konfliktów bywaj¹ zaskakuj¹ce.
Ale wróæmy do szko³y.
Z koniecznoœci¹ przekazywania wiedzy
o konflikcie i mediacji wi¹¿e siê szkolenie nauczycieli, którzy bêd¹ uczyli innych jak rozwi¹zywaæ konflikt, a tak¿e bêd¹ w umiejêtny sposób prowadziæ dzia³ania profilaktyczne – równie¿ te adresowane do rodziców.
Czêsto s³yszê przy ró¿nych okazjach narzekania przedstawicieli œrodowisk szkolnych na
brak kontaktu z rodzicami. Trudno siê z tymi
narzekaniami œrodowiska szkolnego nie zgodziæ. Rodzice zazwyczaj kontaktuj¹ siê ze szko-
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³¹ tylko przy okazjach wywiadówek i tak¿e
wówczas, kiedy ich potomek sprawia trudnoœci
wychowawcze. Przyznajê, ¿e nie s¹ to zbyt mi³e okolicznoœci. Powiedzia³abym okolicznoœci
raczej konfliktogenne ni¿ s³u¿¹ce zachêcaniu
rodzica do czêstych kontaktów ze szko³¹.
O braku p³ynnoœci informacji, braku zauwa¿enia i doceniania rodziny œwiadczy choæby reakcja szko³y na bójkê dziewcz¹t opowiedzian¹
na wstêpie tego artyku³u. Pierwsza myœl i reakcja to zawiadomiæ policjê, a potem rodziców.
Czy tak powinno byæ?
Pojawiaj¹ siê pytania o sens pracy wychowawczej, a mianowicie:
Mo¿e warto wprowadziæ dzia³ania edukacyjne, wychowawcze, które pomog³yby nam
wszystkim: dzieciom, m³odzie¿y, rodzicom,
nauczycielom w przekszta³ceniu szko³y w œrodowisko przyjazne nam wszystkim?
Czy jedynym sposobem reagowania na konflikt jest wezwanie pomocy z zewn¹trz?
Czy nie warto popracowaæ nad takimi zmianami w statucie szko³y i procedurami by mediacja znalaz³a tam swoje sta³e miejsce?
W jaki sposób pokazaæ narzêdzia s³u¿¹ce
rozwojowi umiejêtnoœci spo³ecznych wszystkim tym, którzy s¹ zwi¹zani ze œrodowiskiem
szko³y?
Jak poruszyæ i zmotywowaæ ludzi, dla których zawód nauczyciela przesta³ byæ misj¹,
a jest raczej rzemios³em i to czêsto doœæ nieudolnie wykonywanym?
Jak zatem podejœæ do materii, jak¹ jest konflikt?
Czêsto myœlimy o konflikcie jak o czymœ niechcianym, z³ym. Lecz konflikt sam w sobie nie
powinien stanowiæ problemu. Jest z³y, mówi¹c
kolokwialnie, jeœli poddajemy ten fakt ocenie,
z³y jest jedynie sposób podejœcia do niego, sposób rozwi¹zywania go lub jego brak, który to
jest przyczyn¹ dyskomfortu i destrukcji.
¯ycie bez konfliktów nie istnieje, bez konfliktów relacje miêdzyludzkie by³yby powierzchowne i wyidealizowane. Wszechobecnoœæ

28

konfliktu w ¿yciu cz³owieka sprawia, ¿e staje
siê on motorem postêpu, w rozumieniu poszukiwañ rozwi¹zañ problemu. Jest normalny,
wrêcz codzienny.
Jedn¹ z wielu, lecz bardzo skutecznych metod rozwi¹zywania konfliktów sprawdzaj¹cych
siê w szko³ach jest MEDIACJA.
To w³aœnie mediacja jest szans¹ takiego sposobu rozwi¹zania konfliktu, by nikt nie czu³ siê
pokrzywdzony, gorszy. Szkoda tylko, ¿e w tak
niewielu szko³ach jest w³aœciwie wprowadzana.
Bezpoœrednia konfrontacja z czynem oraz
potêpienie czynu, a nie cz³owieka, bez odrzucenia go, marginalizowania, prowadziæ mo¿e
do przejêcia odpowiedzialnoœci za w³asne postêpowanie i rodzi nadziejê na sukces wychowawczy szko³y. Sukces szko³y to wychowanie
ludzi odpowiedzialnych za swe postêpowanie
i umiejêtnie rozwi¹zuj¹cych swoje konflikty
bez przemocy.
W wielu szko³ach w Polsce przeszkolono kadrê pedagogiczn¹ i uczniów, w zakresie rozwi¹zywania konfliktów, mediacji i negocjacji.
W niektórych z nich powsta³y kluby mediatorów, w których m³odzie¿, dzieci stosuj¹c zasady mediacji pomagaj¹ w rozwi¹zywaniu konfliktów rówieœnikom. Daje to nieoczekiwane
wrêcz efekty. M³odzi ludzie w praktyczny sposób ucz¹ siê jak rozmawiaæ o sprawach trudnych bez przemocy, ucz¹ siê szacunku do drugiego cz³owieka, dostrzegaj¹ jego potrzeby,
bior¹ odpowiedzialnoœæ za swe postêpowanie,
ucz¹ siê oddzielaæ cz³owieka od czynu.
Klub mediatora, w jednej ze szkó³ sta³ siê
swoistym forum dyskusyjnym, w którym mediatorzy rówieœniczy poœwiêcali czas na omawianie sytuacji konfliktowych z nauczycielem
opiekunem i innymi mediatorami. Nawi¹zane wówczas przyjaŸnie i kontakt z nauczycielem pozosta³y do dziœ. Sami dziœ ju¿ doroœli
ludzie wspominaj¹, ¿e klub mediatora i praca
w nim stanowi³y kamieñ milowy w ich rozwoju emocjonalnym, psychicznym i intelektualnym.
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Bezpieczna szko³a to tak¿e szko³a, w której
s¹ zauwa¿ani rodzice uczniów i ich potrzeby.
To szko³a dba o przep³yw komunikacji pomiêdzy ni¹ a rodzicami, dba o to, by rodzice nie
czuli siê petentami, niechcianymi osobami
z pretensjami, a staje siê taka, w której rodzice
s¹ partnerami i odbiorcami zmian zachodz¹cych w szkole.
Pomoc, jak¹ rodzic otrzyma w szkole np.
w postaci szkolenia w zakresie. komunikowania siê, mo¿e skutkowaæ popraw¹ relacji w rodzinie i wówczas szko³a w oczach dziecka i rodziców nie stanie siê bezduszn¹ instytucj¹, lecz
miejscem pomocnym w procesie wychowawczym.
Wracaj¹c do bójki opisanej na wstêpie. Nie
twierdzê, ¿e ta sytuacja nadaje siê do spraw,
które mo¿na rozwi¹zaæ tylko przy pomocy mediacji, zale¿y to od wielu czynników. Jestem
jednak pewna, ¿e wiedza o mediacji pozwoli
wczeœniej zauwa¿yæ konflikt i niebezpieczeñ-
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stwa zwi¹zane z jego eskalacj¹. Wówczas podejmiemy stosowne dzia³ania maj¹ce na celu
zapobie¿enie bolesnym skutkom. To zdarzenie
nie musia³o mieæ takiego fina³u. Ten konflikt
móg³ byæ zakoñczony mediacj¹ na du¿o wczeœniejszym etapie. W procedurach opracowanych przez szko³ê, winien byæ opisany katalog
spraw przewidzianych do mediacji.
Mediacja zapobiega autodestrukcji i demoralizacji, a to jest ju¿ wystarczaj¹cy powód dla którego nale¿y wprowadziæ j¹
w praktykê ¿ycia szkolnego.
Podsumowuj¹c swoje rozwa¿ania pragnê zauwa¿yæ, ¿e wiele szkó³ zmienia sw¹ rzeczywistoœæ. Jednak¿e wci¹¿ jest du¿o do zrobienia.
Najwa¿niejszym jest, by zmiany te nie dotyczy³y tylko wystroju sal, wygl¹du budynków, remontów ci¹gn¹cych siê latami, które sk¹din¹d
te¿ s¹ potrzebne, lecz by zmiany te zachodzi³y
w tych, którzy maj¹ wp³yw na m³odego cz³owieka.
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Ugoda zawarta przed mediatorem
Przepisy k.p.c. przewiduj¹ mo¿liwoœæ zawarcia ugody bezpoœrednio przed s¹dem.
Zgodnie z art. 10 k.p.c. w sprawach, w których
zawarcie ugody jest dopuszczalne, s¹d powinien w ka¿dym stanie postêpowania d¹¿yæ do
ich ugodowego za³atwienia1. A. Wach s³usznie
zauwa¿a, ¿e chocia¿ w interesie wszystkich demokratycznych spo³eczeñstw le¿y, aby mo¿liwie jak najwiêksza liczba sporów rozpatrywanych przez s¹dy powszechne koñczy³a siê podpisaniem porozumienia, to nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e w warunkach prowadzonych
w formie kontradyktoryjnego postêpowania
s¹dowego jest to zadanie trudne do zrealizowania2. Formalizm procesowy nie sprzyja dzia³aniom pojednawczym. Celem postêpowania
s¹dowego jest dotarcie do prawdy procesowej
i wydanie zgodnego z prawem rozstrzygniêcia,
ni¿ ustalenie rzeczywistych interesów stron3.
Nadto ugoda mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla
etyki zawodowej sêdziego, je¿eli wykorzystuj¹c
swoj¹ pozycjê, wywiera presjê na uczestników
sporu w celu jego polubownego za³atwienia.
Wed³ug M. Romer nak³aniaj¹c strony do zawarcia ugody sêdzia powinien przedstawiæ
prawne aspekty sprawy i korzyœci wynikaj¹ce
z takiego rozwi¹zania, pozostawiaj¹c im swobodê decyzji. Musi on unikaæ sytuacji, w której
uczestnicy konfliktu mimo w¹tpliwoœci czuj¹
siê zobowi¹zani do zawarcia porozumienia.
Zdaniem autorki ugoda wymuszona przez s¹d,
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zawarta bez przekonania o jej s³usznoœci nie
spe³nia swojej roli, a uchylenie siê od jej skutków prawnych wymaga ponownego postêpowania s¹dowego4. Tego rodzaju problemy nie
powinny wystêpowaæ w przypadku ugody zawartej przed mediatorem.
Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o zmianie ustawy – kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw od 9.12.2005 r. doda³a
do art. 10 k.p.c. zdanie drugie. W ten sposób
prawodawca wprowadzi³ pojêcie "ugody zawartej przed mediatorem". Z treœci art. 18315 §
1 k.p.c. wynika, ¿e ma ona po jej zatwierdzeniu
przez s¹d moc prawn¹ ugody zawartej przed
s¹dem5. Z kolei art. 777 § 1 pkt. 21 k.p.c.
stwierdza, ¿e ugoda zawarta przed mediatorem
stanowi tytu³ egzekucyjny6.
Na tle przyjêtych rozwi¹zañ mo¿na zaobserwowaæ pewn¹ sprzecznoœæ miêdzy art. 18315 §
1 k.p.c. i art. 777 § 1 pkt. 21 k.p.c. w odniesieniu do ugody zawartej przed mediatorem podlegaj¹cej wykonaniu w drodze egzekucji7.
Z jednej strony dopiero zatwierdzenie takiego porozumienia zrównuje go z ugod¹ zawart¹
przed s¹dem. Z drugiej strony art. 777 § 1 pkt.
1 k.p.c. wskazuje, ¿e tytu³em egzekucyjnym
jest ugoda s¹dowa8. Zatwierdzenie porozumienia zawartego przed mediatorem, podlegaj¹cego wykonaniu w drodze egzekucji, nastêpuje
natomiast poprzez nadanie mu klauzuli wykonalnoœci9. Zdaniem T. Ereciñskiego tylko ugoda
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zatwierdzona korzysta z przywilejów zwi¹zanych z ugod¹ s¹dow¹, tj. stanowi tytu³ egzekucyjny10. Natomiast R. Morek uwa¿a, ¿e ugoda
zawarta przed mediatorem jest tytu³em egzekucyjnym. Ró¿nica polega jedynie na sposobie
powstania tytu³u wykonawczego11. Treœæ art.
777 § 1 pkt. 21 k.p.c. bowiem nie wspomina
o tym, ¿e to zatwierdzona przez s¹d powszechny ugoda zawarta przed neutralnym interwenientem stanowi tytu³ egzekucyjny. Wydaje
siê, ¿e s³usznym by³oby w danej sytuacji przyj¹æ rozwi¹zanie zgodnie z którym, porozumienie osi¹gniête przed mediatorem na skutek jego zatwierdzenia przez s¹d w drodze nadania
klauzuli wykonalnoœci nie tylko uzyskuje moc
prawn¹ ugody s¹dowej, ale tak¿e staje siê tytu³em wykonawczym12.
Zawarcie ugody przed mediatorem wywo³uje skutki materialnoprawne. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e nawet je¿eli sad kieruje strony do mediacji,
to samo osi¹gniêcie porozumienia mediacyjnego nastêpuje w stadium postêpowania pozas¹dowego. Wobec powy¿szego ugoda stanowi¹ca
wynik przeprowadzonej mediacji powinna odpowiadaæ uregulowaniom okreœlonym w art.
917 k. c. Zgodnie z tym przepisem polega ona
na czynieniu przez strony sobie wzajemnych
ustêpstw w zakresie istniej¹cego miêdzy nimi
stosunku prawnego w tym celu, aby uchyliæ
niepewnoœæ, co do roszczeñ wynikaj¹cych z tego stosunku lub zapewniæ ich wykonanie albo
by uchyliæ spór istniej¹cy lub mog¹cy powstaæ13. Zadaniem neutralnego interwenienta
jest doprowadzenie uczestników konfliktu do
zawarcia takiego akceptowalnego porozumienia, którego treœæ odpowiada³aby definicji
wskazanej w art. 917 k.c. Wa¿nym jest element
obustronnych ustêpstw, a nie tylko jednej strony. Ugoda zawarta przed mediatorem podlega
przepisom o skutecznoœci oœwiadczeñ woli
i o wadach tych oœwiadczeñ uzasadniaj¹cych
uchylenie siê od nich14.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e ugoda mo¿e równie¿
wywo³aæ skutki procesowe w przypadku jej za-
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twierdzenia przez s¹d pañstwowy. Nastêpuje
bowiem wy³¹czenie dalszego prowadzenia postêpowania s¹dowego co do istoty sporu. Wydanie wyroku staje siê zbêdne. W takiej sytuacji s¹d sporz¹dza postanowienie o umorzeniu
postêpowania. Trafnie zatem wskazuje T. Ereciñski, ¿e ugoda jako czynnoœæ o z³o¿onej naturze powinna czyniæ zadoœæ zarówno wymaganiom okreœlonym w k. c., jak i przepisom procesowym15.
Porozumieniu mediacyjnemu tak samo jak
ugodzie s¹dowej nie przys³uguje powaga rzeczy
os¹dzonej (res iudicata), poniewa¿ s¹d powszechny nie wydaje wyroku. Niektóre sta³e s¹dy polubowne posiadaj¹ odmienne uregulowania. S¹d arbitra¿owy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w § 55 regulaminu przewiduje mo¿liwoœæ nadania ugodzie zawartej w postêpowaniu
mediacyjnym formy wyroku. Nastêpuje to jedynie na zgodny wniosek stron. Rada Arbitra¿owa
wyznacza mediatora arbitrem uprawnionym do
wydania wyroku16. W razie wszczêcia nowego
postêpowania w tej samej sprawie przed s¹dem
pañstwowym, strona natomiast mo¿e podnieœæ
zarzut rzeczy ugodzonej (exeptio rei transactae), który jest zarzutem merytorycznym. Jego
zg³oszenie powoduje oddalenie powództwa,
a nie odrzucenie pozwu17.
Z art. 18315 § 2 k.p.c. wynika, ¿e ugoda zawarta przed mediatorem nie mo¿e uchybiaæ
przepisom o szczególnej formie czynnoœci
prawnych18. Powy¿sze oznacza, ¿e je¿eli przepisy dla danej czynnoœci przewiduj¹ obowi¹zek
zachowania, np. formy aktu notarialnego, to
porozumienie mediacyjne nie mo¿e jego naruszaæ. W przeciwnym przypadku bêdzie ono
niewa¿ne. Wed³ug R. Morka takie rozwi¹zanie
odnoœnie sporów dotycz¹cych nieruchomoœci
w znacznym stopniu podnosi koszty zwi¹zane
mediacj¹, a tym samym zmniejsza jej atrakcyjnoœæ jako alternatywnej metody rozwi¹zywania
sporów19.
Rozwi¹zania przyjête w art. 18315 § 2 k.p.c.
ukszta³towa³y pewn¹ praktykê stosowan¹
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przez uczestników konfliktu. W sytuacji, gdy
strony dojd¹ do porozumienia przed mediatorem, a jego przedmiot odnosi siê do nieruchomoœci, to specjalnie nie spisuj¹ ugody mediacyjnej. Dopiero na etapie postêpowania s¹dowego uczestnicy sporu ujawniaj¹ jej treœæ w celu zawarcia ugody s¹dowej, której nie jest wymagana szczególna forma prawna. Przedmiotowe rozwi¹zanie pomimo zmniejszenia kosztów, powoduje jednak spadek zaufania do instytucji mediacji przez s¹dy powszechne. Wydaje siê, ¿e jedynym rozwi¹zaniem by³oby usuniêcie art. 18315 § 2 k.p.c. Za tak¹ koniecznoœci¹ opowiada siê równie¿ Spo³eczna Rada ds.
Alternatywnych Metod Rozwi¹zywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwoœci. Zgodnie z jej postulatami, skoro art. 18315
§ 2 k.p.c. mówi o nieuchybianiu ugody zawartej przed mediatorem przepisom o szczególnej
formie czynnoœci prawnej, a wczeœniej faktycznie zrównuje siê j¹ z ugod¹ s¹dow¹, to zasadnym jest wyeliminowanie tego przepisu z obrotu prawnego20.
Do ostatniego etapu mediacji nale¿y zatwierdzenie porozumienia mediacyjnego przez
s¹d pañstwowy. Zgodnie z art. 18314 § 1 k.p.c.
je¿eli zawarto ugodê przed mediatorem, s¹d,
o którym mowa w art. 18313 k.p.c., na wniosek
strony niezw³ocznie przeprowadza postêpowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed
mediatorem21.
Wskazaæ nale¿y, ¿e wprowadzona instytucja
zatwierdzenia dotyczy zarówno porozumienia
osi¹gniêtego w wyniku mediacji umownej, jak
równie¿ powsta³ego na skutek przeprowadzenia
mediacji ze skierowania s¹dowego. Zatwierdzenie ugody zawsze nastêpuje na wniosek strony.
Wydaje siê, ¿e mo¿e go z³o¿yæ ka¿dy uczestnik
porozumienia mediacyjnego. Natomiast zdaniem M. Muliñskiego zatwierdzenia dokonuje
s¹d na wniosek strony, na rzecz której przewidziano w ugodzie okreœlone œwiadczenie22.
Przepisy k.p.c. nie okreœlaj¹ ¿adnych wymagañ co do terminu, w którym powinien zostaæ
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z³o¿ony wniosek, ani jego treœci. Wobec powy¿szego trafne jest twierdzenie R. Morka, ¿e
zastosowanie w takiej sytuacji znajduj¹ ogólne
zasady dotycz¹ce pism procesowych23. Wed³ug
art. 126 § 1 k.p.c. ka¿de pismo procesowe powinno zawieraæ: oznaczenie s¹du, do którego
jest skierowane, imiê i nazwisko lub nazwê
stron, ich przedstawicieli ustawowych i pe³nomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowê
wniosku lub oœwiadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okolicznoœci, podpis
strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub
pe³nomocnika, wymienienie za³¹czników24. We
wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem na skutek skierowania stron do
mediacji przez s¹d, jako dalszym piœmie procesowym nale¿y tak¿e wskazaæ sygnaturê akt
sprawy25. Przepisy o kosztach s¹dowych nie
przewiduj¹ ¿adnych op³at od jego z³o¿enia. Natomiast wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej w postêpowaniu mediacyjnym wszczêtym
umow¹ o mediacjê podlega op³acie w wysokoœci 50 z³26. W³aœciwym do rozpoznania wniosku jest s¹d, do którego powinien byæ z³o¿ony
przez mediatora protokó³ z przebiegu mediacji.
Prawodawca wprowadzi³ obowi¹zek niezw³ocznego przeprowadzenia przez s¹d postêpowania, co do zatwierdzenia porozumienia
mediacyjnego. Mo¿e ono przybraæ ró¿n¹ postaæ
w zale¿noœci od tego, czy ugoda nadaje siê do
wykonania w drodze egzekucji, czy te¿ nie.
W sytuacji, gdy porozumienie mediacyjne
podlega wykonaniu w drodze egzekucji, to s¹d
zatwierdza go poprzez nadanie klauzuli wykonalnoœci. Powy¿sze oznacza, ¿e znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przepisy o postêpowaniu klauzulowym. Wed³ug T. Ereciñskiego
w danej sytuacji wykorzystanie znajduje art.
7811 k.p.c., z którego wynika, ¿e wniosek powinien byæ rozpoznany najpóŸniej w terminie
trzech dni od dnia jego z³o¿enia27. Jak s³usznie
wskazuje K. Weitz s¹d rozstrzyga o nadaniu
klauzuli wykonalnoœci ugody na posiedzeniu
niejawnym, co jednak wcale nie wyklucza wy-
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znaczenia w tym celu rozprawy28. Bowiem
zgodnie z art. 766 k.p.c. s¹d rozpoznaje sprawy
egzekucyjne na posiedzeniu niejawnym, chyba
¿e zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wys³uchania na posiedzeniu stron lub innych osób29. Na wydane w tym przedmiocie
przez s¹d orzeczenie przys³uguje za¿alenie30.
W sytuacji, gdy ugoda zawarta przed neutralnym interwenientem nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji, s¹d zatwierdza j¹ postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym31. Zdaniem K. Weitza brzmienie art.
18314 § 2 k.p.c. mo¿e prowadziæ do wniosku, ¿e
odmowa zatwierdzenia porozumienia mediacyjnego niepodlegaj¹cego wykonaniu w drodze
egzekucji wymaga wyznaczenia rozprawy32.
Nale¿y podzieliæ powy¿sze stanowisko, albowiem zgodnie z art. 148 § 1 k.p.c. je¿eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia
s¹dowe s¹ jawne, a s¹d orzekaj¹cy rozpoznaje
sprawy na rozprawie33. Za¿alenie na postanowienie s¹du przys³uguje zarówno wtedy, gdy
s¹d powszechny zatwierdzi ugodê mediacyjn¹,
jak równie¿ gdy wyda decyzjê odmown¹34.
Z treœci art. 355 § 1 k.p.c. wynika, ¿e s¹d
wydaje postanowienie o umorzeniu postêpowania, je¿eli powód cofn¹³ ze skutkiem prawnym pozew lub je¿eli wydanie wyroku sta³o siê
z innych przyczyn zbêdne lub niedopuszczalne.
Natomiast § 2 tego przepisu stanowi, i¿ postanowienie o umorzeniu postêpowania mo¿e zapaœæ na posiedzeniu niejawnym, je¿eli powód
cofn¹³ ze skutkiem prawnym pozew w piœmie
procesowym albo gdy strony zawar³y ugodê
przed mediatorem, któr¹ zatwierdzi³ s¹d35. Wobec powy¿szego warunkiem zakoñczenia postêpowania jest uprzednie uprawomocnienie
siê postanowienia s¹du zatwierdzaj¹cego porozumienie mediacyjne.
W praktyce nie ka¿da zawarta ugoda przed
mediatorem prowadzi do umorzenia postêpowania. Wynika to z faktu, ¿e na skutek wykonania porozumienia mediacyjnego strony nie
posiadaj¹ ¿adnego interesu w kierowaniu
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wniosku o jego zatwierdzenie. W efekcie sprawa dalej figuruje jako nieza³atwiona. Wydaje
siê, ¿e rozwi¹zaniem problemu by³aby zmiana
przepisów prawa upowa¿niaj¹ca s¹dy do zatwierdzenia z urzêdu ugody zawartej przed
mediatorem.
Zgodnie z art. 18314 § 3 k.p.c. s¹d powszechny odmawia nadania klauzuli wykonalnoœci albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w ca³oœci lub czêœci, je¿eli ugoda jest
sprzeczna z prawem lub zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego albo zmierza do obejœcia prawa,
a tak¿e gdy jest niezrozumia³a lub zawiera
sprzecznoœci36. Przepis ten zawiera enumeratywne wyliczenie przes³anek powoduj¹cych
brak zatwierdzenia porozumienia mediacyjnego. Trzeba wskazaæ, ¿e kryteria kontroli odwo³uj¹ce siê do zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
sprzecznoœci z prawem lub jego obejœcia s¹ takie same jak przy uznaniu za niedopuszczaln¹
ugody zawartej w postêpowaniu pojednawczym b¹dŸ zwyk³ym37. W sprawach gospodarczych stosuje siê dodatkowe przes³anki wynikaj¹ce z art. 47913 § 2 k.p.c. takie jak ochrona
œrodowiska lub produkcji nale¿ytej jakoœci38.
Pojêcie sprzecznoœci z prawem odnosi siê do
ugody, której treœæ narusza obowi¹zuj¹ce przepisy. Przez zasady wspó³¿ycia spo³ecznego nale¿y rozumieæ obiektywne regu³y postêpowania s³u¿¹ce za wskaŸnik oceny tego, co zas³uguje na uznanie przez interes spo³eczeñstwa.
Zawieraj¹ one przede wszystkim normy moralne. Ich katalog nie jest zamkniêty. Zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê
w procesie stosowania prawa i maj¹ za zadanie
niedopuszczenie do jego nadu¿ywania. Wed³ug
ar. 58 § 2 k. c. czynnoœæ sprzeczna z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego jest niewa¿na39. Odwo³anie siê do tych regu³ przez s¹d nie mo¿e
byæ dowolne. S¹d Najwy¿szy w swoim wyroku
z dnia 14.10.1998 r. podkreœli³, ¿e s¹d nie mo¿e powo³aæ siê ogólnie na nieokreœlone zasady
wspó³¿ycia, lecz powinien wskazaæ konkretnie,
jaka z przyjêtych w spo³eczeñstwie zasad
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wspó³¿ycia spo³ecznego zosta³a naruszona40.
Obejœcie prawa (in fraudem legis) polega na
takim ukszta³towaniu treœci czynnoœci prawnej, które z formalnego punktu widzenia nie
sprzeciwia siê przepisom prawa, ale w rzeczywistoœci zmierza do osi¹gniêcia celów zakazanych przez przepisy prawa obowi¹zuj¹cego.
W praktyce zazwyczaj obejœcie prawa sprowadza siê do dokonywania dzia³añ pozorowanych
ukierunkowanych na osi¹gniêcie korzyœci maj¹tkowych. Przyk³adem mo¿e byæ wytoczenie
powództwa na podstawie fikcyjnego sporu,
a nastêpne uznanie roszczenia przez stronê
przeciwn¹ lub zawarcie ugody s¹dowej w celu
unikniêcia zap³aty podatków i innych danin
publicznoprawnych. Wobec powy¿szego trafne
jest twierdzenie T. Ereciñskiego, ¿e kontrola
przez s¹d pañstwowy ugody zawartej przed
mediatorem nie powinna ograniczaæ siê do
oceny jej treœci, ale obejmowaæ wszystkie istotne okolicznoœci danej sprawy i uwzglêdniaæ
elementy stosunku prawnego, który ma byæ
uregulowany t¹ ugod¹41. S¹d musi wyjaœniæ czy
w ogóle zawarcie porozumienia mediacyjnego
sporz¹dzonego przez uczestników sporu by³oby dopuszczalne. Zgodziæ siê nale¿y z R. Morkiem, i¿ kontrola nie mo¿e polegaæ na ca³oœciowym merytorycznym rozpoznaniu sprawy42.
Wobec ugody zawartej przed mediatorem
prawodawca okreœli³ dodatkowe warunki.
Oprócz powy¿ej przedstawionych przes³anek
wed³ug art. 18314 § 3 k.p.c. s¹d zobowi¹zany
jest odmówiæ zatwierdzenia porozumienia mediacyjnego je¿eli jest ono niezrozumia³e lub zawiera sprzecznoœci. W literaturze przedmiotu
wskazuje siê, ¿e przes³anki te dodano ze
wzglêdu na to, ¿e mediator nie musi posiadaæ
wiedzy prawniczej43. Ugoda jest niezrozumia³a,
je¿eli jej treœæ nie mo¿e przez przeciêtnego odbiorcê byæ uznana za jasn¹. Natomiast sprzecznoœæ zachodzi wtedy, gdy zastosowanie postanowieñ porozumienia mediacyjnego prowadzi
do niemo¿noœci jego wykonania44. Zdaniem M.
Pazdana w danej sytuacji chodzi o sprzecznoœæ,
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której nie da siê usun¹æ w drodze interpretacji
ugody45.
Z zasadnoœci¹ wprowadzenia przez ustawodawcê dodatkowych kryteriów do art. 18314 §
3 k.p.c. mo¿na jednak polemizowaæ. Wskazaæ
nale¿y, ¿e pojêcie niezrozumia³oœci ugody jest
pojmowane przez ka¿dego inaczej. Wynika to
z ró¿nic w zdolnoœci formu³owania na piœmie
swoich spostrze¿eñ, pos³ugiwanie siê innymi
zwrotami jêzykowymi lub u¿ywanie specjalistycznej terminologii, jak równie¿ przynale¿noœæ do okreœlonego œrodowiska kulturowego.
Z kolei sprzecznoœæ nie zawsze prowadzi do
niewykonalnoœci ugody. Nadto nale¿y zak³adaæ, ¿e strony jako g³ówni autorzy porozumienia, nie powinny zawieraæ w jego treœci postanowieñ nieziszczalnych. Bowiem w ich interesie nale¿y uzgodniæ warunki nadaj¹ce siê szybkiego wykonania. Dodatkowo mediator posiadaj¹cy stosowne kwalifikacje powinien odnaleŸæ i zwróciæ uwagê uczestnikom sporu na postanowienia ugody zawieraj¹ce niejasnoœci
b¹dŸ sprzecznoœci. Je¿eli natomiast nie posiada
on odpowiedniego wykszta³cenia prawniczego,
to w sytuacji uzasadnianych podejrzeñ w tym
zakresie mo¿e zawsze skorzystaæ z porady
prawnej u adwokata lub radcy prawnego, po
uprzednim uzyskaniu zgody na takie dzia³anie
od stron. W wyniku przedstawionych powy¿ej
rozwa¿añ mo¿na dojœæ do przekonania, ¿e kryteria kontroli ugody zawartej przed mediatorem przez s¹d odwo³uj¹cych siê do zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego, sprzecznoœci z prawem lub jego obejœcia s¹ wystarczaj¹ce. Krytycznie o dodatkowych przes³ankach odmowy
zatwierdzenia porozumienia mediacyjnego polegaj¹cych na jego niezrozumia³oœci lub
sprzecznoœci wypowiada siê równie¿ P. Sobolewski46.
Z treœci art. 18314 § 3 k.p.c. wynika, ¿e s¹d
mo¿e odmówiæ zatwierdzenia ugody lub nadania jej klauzuli wykonalnoœci w ca³oœci lub
w czêœci. Odmowa zatwierdzenia czêœci porozumienia mediacyjnego jest zasadna wtedy,
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gdy tylko czêœæ postanowieñ jest dotkniêta wadami. Zdaniem M. Muliñskiego s¹d powszechny w takiej sytuacji powinien oceniæ, czy zatwierdzana czêœæ ugody jest spójna, odpowiada
woli stron i mo¿e samodzielnie funkcjonowaæ
w obrocie. Je¿eli odpowiedŸ jest negatywna, to
nale¿y odmówiæ uznania porozumienia mediacyjnego w ca³oœci47. Odmowa zatwierdzenia
ugody zawartej przed mediatorem powoduje
koniecznoœæ kontynuowania postêpowania s¹dowego. Wobec powy¿szego przewodnicz¹cy
powinien wyznaczyæ rozprawê.
Zasad¹ powinno byæ zatwierdzanie przez s¹d
porozumienia mediacyjnego. Zasadnoœæ powy¿szego twierdzenia dowodz¹ dane statystyczne. W s¹dach rejonowych w 2006 r. odmówiono uznania ugody zawartej przed mediatorem w dwunastu przypadkach. Natomiast
w 2009 r. by³o ich ju¿ zaledwie szeœæ. Jeszcze
mniej przypadków w tym zakresie odnotowano
w s¹dach okrêgowych48. W sprawach gospodarczych za lata 2006-2009 s¹dy rejonowe w ogóle
nie odmawiali zatwierdzenia ugód zawartych
przed mediatorem49. Pomimo tego w literaturze
przedmiotu podjêto próbê odpowiedzi na pytanie, czy brak uznania porozumienia mediacyjnego przez s¹d powszechny mo¿e prowadziæ do
odpowiedzialnoœci odszkodowawczej mediatora. Moim zdaniem w danej kwestii nale¿y
udzieliæ negatywnej odpowiedzi. Trzeba zgodziæ siê w danym przypadku z R. Morkiem, wed³ug którego, to strony zachowuj¹ pe³n¹ kontrolê nad treœci¹ ugody i jej warunkach. Bowiem tylko od nich zale¿y czy dojdzie w ogóle
do jej zawarcia50. Jak s³usznie zauwa¿y³ M. Bobrowicz mediator kontroluje proces mediacji,
a nie wynik51. Wobec powy¿szego neutralny interwenient nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za negatywne nastêpstwa decyzji podejmowanych przez strony sporu.
Zgodnie z art. 125 § 1 k. c. roszczenie
stwierdzone ugod¹ zawart¹ przed mediatorem
i zatwierdzon¹ przez s¹d, przedawnia siê
z up³ywem lat dziesiêciu, chocia¿by termin
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przedawnienia roszczeñ tego rodzaju by³ krótszy. Je¿eli stwierdzone w ten sposób roszczenie
obejmuje œwiadczenia okresowe, roszczenie
o œwiadczenia okresowe nale¿ne w przysz³oœci
ulega przedawnieniu trzyletniemu52.
Uznanie porozumienia mediacyjnego koñczy postêpowanie s¹dowe. Mo¿na powiedzieæ,
¿e w takiej sytuacji zostaj¹ spe³nione g³ówne
za³o¿enia i cele instytucji mediacji.

Streszczenie:
Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o zmianie ustawy – kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw od 09.12.2005 r. doda³a
do art. 10 k.p.c. zdanie drugie. W ten sposób
prawodawca wprowadzi³ pojêcie "ugody zawartej przed mediatorem". Z treœci art. 18315 §
1 k.p.c. wynika, ¿e ma ona po jej zatwierdzeniu
przez s¹d moc prawn¹ ugody zawartej przed
s¹dem. Porozumienie mediacyjne wywo³uje
skutki materialnoprawne. Równie¿ mog¹ powstaæ nastêpstwa procesowe w sytuacji, gdy
s¹d uzna ugodê zawart¹ w trakcie mediacji. Polegaj¹ one na umorzeniu postêpowania s¹dowego w sprawie. Osi¹gniêcie wzajemnie akceptowalnego porozumienia przez uczestników
sporu przed neutraln¹ osob¹ trzeci¹ stanowi,
¿e zostaj¹ spe³nione g³ówne za³o¿enia i cele instytucji mediacji.

Abstract:
Act from date 28.07.2005 on amending the
Act – Code of Civil Procedure and some other
acts from 09.12.2005 added to the Article 10
CCP second sentence. In this way, legislator
introduced the concept of "settlement concluded in front of mediator. " The content of Article 18315 § 1 CCP shows that after approval
by the court it has legal force of settlement
concluded in court. Mediation agreement has
substantive effects. Process consequences may
also arise when court accepts an agreement
concluded during the mediation. They lead to
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discontinuation of legal proceedings in the case. Reaching a mutually acceptable agreement
by the parties of the dispute in front of a neu-

tral third party states that the main assumptions and goals are met at mediation institution.
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Obni¿anie stawki: Prymat Alternatywnych Metod
Rozwi¹zywania Sporów (ADR)
w miêdzynarodowych transakcjach handlowych

Jakie s¹ koszty pomijania ADR w rozwi¹zywaniu sporów wewn¹trz sektora komercyjnego? Czy, podczas gdy wzrasta iloœæ transakcji
miêdzypañstwowych, koszty prowadzenia sporów s¹dowych o charakterze miêdzynarodowym zmusz¹ firmy w nie uwik³ane do rezygnacji z dzia³añ na rynku globalnym?
Badanie przeprowadzone w latach 2009 –
2010 przez ADR Center we wspó³pracy z European Company Lawyers Association (ECLA)
i European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME) pokazuje,
¿e wiêkszoœæ firm nie jest œwiadoma ani specyfiki, ani te¿ zalet mediacji czy innych metod
ADR w sporach miêdzypañstwowych. Badanie
to, jest trzecim przedsiêwziêciem ADR Center
realizowanym w kontekœcie projektu Komisji
Europejskiej "Koszt niestosowania Alternatywnych metod rozwi¹zywania sporów – badanie
i prezentacja prawdziwych kosztów wewn¹trzspo³ecznoœciowych handlowych procesów s¹dowych"1.
Projekt przeprowadzony zosta³ w 26 krajach
Unii Europejskiej (z wy³¹czeniem Danii) i obj¹³ badania ankietowe skierowane do firm komercyjnych oraz ich doradców prawnych,
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a tak¿e badaczy prawa (odpowiadaj¹cych
w imieniu swojego kraju ojczystego). Prace
nad kszta³tem narzêdzi badawczych – ró¿nych
dla prawników i dla przedstawicieli firm –
trwa³y od 2008 roku, a ich rezultatem by³o powstanie ankiet obejmuj¹cych takie zagadnienia
jak: liczba sporów z zakresu prawa handlowego i cywilnego (zarówno w kraju jak i na arenie
miêdzynarodowej), liczba mediacji w owych
sporach, doœwiadczenia i koszty zwi¹zane
z ró¿nymi drogami rozwi¹zywania sporów,
czas trwania ró¿nych dróg dochodzenia do porozumienia, a tak¿e œwiadomoœæ na temat procesu mediacji, jej zasad, przydatnoœci w firmie
i skutecznoœci2. Pytania skierowane zosta³y do
osób zwi¹zanych g³ównie z du¿ymi firmami
(77% spoœród badanych przedsiêbiorstw zatrudnia ponad 250 pracowników, a obrót 59%
z nich przekracza 50 milionów euro) dzia³aj¹cymi w rozmaitych sektorach (produkcji,
us³ug, konsultingu, handlu, etc.) i zró¿nicowanymi pod wzglêdem udzia³u eksportu w rocznym dochodzie (od 0% do ponad 50%).
Miêdzy odpowiedziami prawników i przedstawicieli firm nie wystêpowa³y istotne rozbie¿noœci w wiêkszoœci pytañ dotycz¹cych spo-
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rów, w które by³a wówczas, lub w odleglejszej
przesz³oœci zaanga¿owana ich firma. Wiêkszoœæ respondentów deklarowa³a, i¿ ich firma
(lub przez nich reprezentowana) w momencie
przeprowadzania badania bra³a udzia³ w 6-20
sprawach s¹dowych i tylko 1-5 mediacjach oraz
takiej samej liczbie arbitra¿y w sporach lokalnych (na terenie ich pañstwa), a tak¿e od 1-5
spraw s¹dowych i takiej samej liczbie arbitra¿y
w sporach miêdzynarodowych; wiêkszoœæ firm
nie stosowa³a mediacji w takich sporach, natomiast prawnicy deklarowali prace nad 1-5 mediacjami. Ponad dwie trzecie firm zadeklarowa³o, ¿e koszty prowadzenia sporów w s¹dach
przekraczaj¹ 10tys. euro rocznie, z czego 15%
okreœli³a koszty jako wy¿sze ni¿ 100.000 Euro.
Podobnie szacowane s¹ te¿ koszty pozafinansowe (jak czas, koszty alternatywne, strata
dóbr, czy nadszarpniêcie reputacji – odpowiednio 57% i 14%) przy czym koszty te zosta³y poniesione przez 72% firm. Wysoko oceniany jest
tak¿e wp³yw wczeœniejszych sporów na drodze
s¹dowej na potencjalne zawieranie kontraktów
z firm¹ – dla po³owy przedsiêbiorców i 2/3
prawników ma to znaczny wp³yw na potencjalne nawi¹zanie wspó³pracy. Ponadto wkroczenie na drogê s¹dow¹ dla znacznej czêœci przedsiêbiorców warte jest rozwa¿enia, gdy wysokoœæ ¿¹danego odszkodowania (czy poniesionej straty) przekracza 50.000 Euro (dla 45%
respondentów). Oznacza to, ¿e drobniejsze
spory nie zostaj¹ rozwi¹zane, negatywnie
wp³ywaj¹c na atmosferê wspó³pracy czy wizerunek firmy. Mimo, ¿e zarówno przedsiêbiorcy,
jak i ich prawnicy oceniaj¹ postêpowanie s¹dowe jako zbyt d³ugie i kosztowne, mediacja bêd¹ca korzystn¹ alternatyw¹ dla procesu, nadal
nie jest popularnym rozwi¹zaniem sporów
handlowych.
Byæ mo¿e ten stan rzeczy wynika ze stosunkowo niskiej œwiadomoœci specyfiki mediacji
i jej zalet. Choæ znajomoœæ tej drogi rozwi¹zywania konfliktów wœród prawników jest wiêksza ni¿ przedsiêbiorców, to nadal 47% z nich
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(prawników) Ÿle odpowiedzia³o na pytania
o czas od wp³yniêcia wniosku o mediacjê do jej
podjêcia, czy czas trwania sesji mediacyjnej
(48%), natomiast od 10% do 20% Ÿle odpowiada³o na pytania dotycz¹ce zasad mediacji.
Mimo to, generalnie wœród respondentów panowa³o przekonanie, ¿e mediacja jest miej ryzykown¹ drog¹ rozwi¹zywania sporów, w której dziêki udzia³owi trzeciej strony mo¿e dojœæ
do zawarcia wi¹¿¹cej umowy. Z ankiety jednoznacznie wynika, ¿e wiedza na temat mediacji
nadal powinna byæ propagowana, a samo rozwi¹zanie popularyzowane. Potwierdza to fakt,
¿e 39% przedsiêbiorców uwa¿a konsultacjê
u mediatora przed zg³oszeniem sprawy do s¹du za wart¹ rozwa¿enia, a 18% za atrakcyjn¹
(wœród prawników odpowiednio 30% i 48%).
Z badañ wynika równie¿, ¿e wzrasta zapotrzebowanie na mediacjê, ale i gotowoœæ kszta³cenia siê w tym zakresie – 75% prawników wyrazi³a du¿e lub bardzo du¿e zainteresowanie
szkoleniem w zakresie mediacji, w porównaniu
do przedsiêbiorców w 37% bardzo- i 42%
umiarkowanie zainteresowanych podobnym
przedsiêwziêciem. Zarówno firmy, jak i prawnicy wyrazili te¿ chêæ udzia³u w mediacjach, jako rozwi¹zaniu proponowanym przez s¹d.
W œwietle wysokoœci nak³adów ponoszonych na rzecz promowania mediacji przez rozmaite rz¹dy i organizacje wydaje siê, i¿ mediacja – podobnie jak inne formy ADR – nadal stanowi rzadko wybierany "niszowy" sposób rozwi¹zywania konfliktów. Autorzy raportu "Obni¿anie stawki: Prymat Alternatywnych Metod
Rozwi¹zywania Sporów (ADR) w miêdzynarodowych transakcjach handlowych"3 wskazuj¹,
i¿ ograniczenie siê do szkolenia i promocji
podczas wdra¿ania mediacji jako alternatywnej
metody rozwi¹zywania sporów daje stosunkowo niewielkie efekty. Ilustracj¹ tej tezy mo¿e
byæ wskazany przez nich paradoks ograniczenia powodzenia stosowania mediacji do dwóch
wartoœci: 75% i 0,5%. W krajach, gdzie mediacja jest rozwi¹zaniem proponowanym przez
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s¹d, liczba mediacji zakoñczonych sukcesem
(porozumieniem) zarówno zainicjowanych
przez s¹d jak i przez jedn¹ ze stron wacha siê
miêdzy 70-80%. Natomiast w wiêkszoœci
pañstw, w których mediacja nie jest rozwi¹zaniem ustawowo zalecanym, liczba "udanych"
mediacji wynosi zaledwie oko³o 0,5%.
Wydaje siê wiêc, ¿e promocja mediacji bez
id¹cych za tym dzia³añ ustawowych jest ma³o
skuteczna, mimo chêci i rosn¹cego zapotrzebowania na alternatywne metody rozwi¹zywania
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3
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sporów. Wyniki badañ wskazuj¹ równie¿, i¿
mimo stosunkowo du¿ych nak³adów na rzecz
popularyzacji mediacji i rozmaitych akcji informacyjnych, nadal istnieje znaczne zapotrzebowanie na owe dzia³ania. W dalszym ci¹gu
utrzymuje siê wiele b³êdnych stereotypów na
temat mediacji skutkuj¹cych negatywnym do
niej nastawieniem4, a tak¿e brakiem jest postrzegania jej jako jednego ze sposobów rozwi¹zywania sporów handlowych.

The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation (numer referencyjny: JLS/CJ/2007-1/18 – 30-CE-022337900-43)
Pe³ny zestaw pytañ dostêpny na: http: //www. adrcenter. com/international/civil-justicethe-cost-of-a-non-ADR. html
The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation, raport
wykonany przez ADR Center,
Patrz: ADR Center, The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation, s. 37-40.
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Szkolenie podstawowe z zakresu mediacji
zgodne ze standardami szkolenia mediatorów okreĤlonymi w załĈczniku do
rozporzĈdzenia Ministra SprawiedliwoĤci z dnia 18 maja 2001 oraz zgodne z
RozporzĈdzeniem Ministra SprawiedliwoĤci z dnia 13 czerwca 2003.
Szkolenie trwajĈce 55 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia
mediacji w sprawach karnych i z nieletnim sprawcĈ czynu karalnego. JednoczeĤnie
dostarcza wiedzč i praktyczne umiejčtnoĤci z zakresu mediacji, stanowiĈce punkt
wyjĤcia do kontynuowania rozwoju swojej kariery mediatora zarówno w kierunku
mediacji rodzinnych (szkolenie uzupełniajĈce z zakresu mediacji rodzinnych), jak i
mediacji gospodarczych (szkolenie uzupełniajĈce z zakresu mediacji gospodarczych.
Szkolenie prowadzone jest metodĈ warsztatowĈ, interaktywnĈ, przede
wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej
opartej na doĤwiadczeniach trenerów – mediatorów (wičkszoĤþ z trenerów
przeprowadziła ponad 1500 mediacji) oraz þwiczenie umiejčtnoĤci mediacyjnych, m.in.
w symulacjach mediacji – nagrywanych w krótkich sekwencjach, a nastčpnie wspólnie
omawianych.
Plusem szkolenia jest ograniczenie teorii do minimum w trakcie szkolenia
(uczestnicy szkolenia otrzymujĈ obszerne skrypty, które stanowiĈ podstawč do
póĮniejszego ugruntowania wiedzy teoretycznej). WičkszoĤþ czasu poĤwičcona bčdzie
na zdobywanie praktycznych umiejčtnoĤci prowadzenia mediacji, w oparciu o
rzeczywiste przypadki mediacyjne z praktyki mediatorów PCM.

Najbliİszy termin: 26 – 30 styczeę 2012
koszt szkolenia 1270zł
Istnieje moİliwoĤþ wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy
pisemne oĤwiadczenie 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. szkoleę) tel. 022/ 826 06 63,
fax 022/ 692 48 16;
e-mail: szkolenia.podstawowe@mediator.org.pl
strona internetowa: www.mediator.org.pl

(nr 58) 3/2011

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

41

Szkolenia


Szkolenie uzupełniajĈce z mediacji cywilnych gospodarczych z elementami mediacji
pracowniczych
Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukoęczyły szkolenie podstawowe z
mediacji, chcĈcych rozwijaþ swojĈ karierč mediacyjnĈ w pracy mediatora ds.
gospodarczych i pracowniczych.
Szkolenie obejmujĈce 37 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia
mediacji cywilnych – gospodarczych i pracowniczych. Polskie Centrum Mediacji
wszystkim osobom, które pozytywnie ukoęczyły szkolenie i uzyskały rekomendacjč do
członkostwa PCM gwarantuje wpis na prowadzonĈ przez Stowarzyszenie listč
stałych mediatorów w sprawach gospodarczych i pracowniczych.
Najbliİsze terminy:

25 -28 marzec 2012
Koszt szkolenia
990 zł - dla członków PCM.
1240 zł - dla osób, które ukoęczyły inne szkolenia PCM.
1350 zł - dla osób, które ukoęczyły co najmniej 40 godzinne
szkolenie z mediacji w innych oĤrodkach szkoleniowych

Szkolenie uzupełniajĈce z zakresu mediacji
rodzinnych
Szkolenie dla osób, które ukoęczyły szkolenie podstawowe z mediacji, chcĈcych
rozwijaþ swojĈ karierč mediacyjnĈ w pracy mediatora rodzinnego.
Szkolenie obejmujĈce 55 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia
mediacji cywilnych – rodzinnych. Polskie Centrum Mediacji wszystkim osobom, które
pozytywnie ukoęczyły szkolenie i uzyskały rekomendacjč do członkostwa PCM
gwarantuje wpis na prowadzonĈ przez Stowarzyszenie listč stałych mediatorów w
sprawach rodzinnych.
Najbliİsze terminy:
21-26 marzec 2012
Koszt szkolenia :
850 zł - dla członków PCM
1070 zł - dla osób, które ukoęczyły inne szkolenia PCM.
1240 zł - dla osób, które ukoęczyły co najmniej 40 godzinne
szkolenie z mediacji w innych oĤrodkach szkoleniowych
Istnieje moİliwoĤþ wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy
pisemne oĤwiadczenie 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. szkoleę) tel. 022/ 826 06 63,
fax 022/ 692 48 16; strona internetowa: www.mediator.org.pl
e-mail: szkolenia.cywilne@mediator.org.pl, szkolenia.rodzinne@mediator.org.pl
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Szkolenie z mediacji rodzinnych
Szkolenie obejmujĈce 80 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia mediacji
cywilnych – rodzinnych. Polskie Centrum Mediacji wszystkim osobom, które pozytywnie
ukoęczyły szkolenie i uzyskały rekomendacjč do członkostwa PCM gwarantuje wpis na
prowadzonĈ przez Stowarzyszenie listč stałych mediatorów w sprawach
rodzinnych.
Szkolenie prowadzone jest metodĈ warsztatowĈ, interaktywnĈ, przede
wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej
opartej na doĤwiadczeniach trenerów – mediatorów (wičkszoĤþ z trenerów
przeprowadziła ponad 1500 mediacji) oraz þwiczenie umiejčtnoĤci mediacyjnych, m.in.
w symulacjach mediacji – nagrywanych w krótkich sekwencjach, a nastčpnie wspólnie
omawianych.
Plusem szkolenia jest ograniczenie teorii do minimum w trakcie szkolenia
(uczestnicy szkolenia otrzymujĈ obszerne skrypty, które stanowiĈ podstawč do
póĮniejszego ugruntowania wiedzy teoretycznej). WičkszoĤþ czasu poĤwičcona bčdzie na
zdobywanie praktycznych umiejčtnoĤci prowadzenia mediacji, w oparciu o rzeczywiste
przypadki mediacyjne z praktyki mediatorów PCM. Przekazywana praktyczna wiedza
oparta jest na wieloletnich doĤwiadczeniach w pracy mediacyjnej i wymianie
doĤwiadczeę z praktykami wymiaru sprawiedliwoĤci: sčdziami, adwokatami w
sprawach rodzinnych, kuratorami rodzinnymi.
Termin szkolenia (2 czčĤci): 11-12 luty 2012 i 21-26 marzec 2012
koszt szkolenia: 1800 zł
Istnieje moİliwoĤþ wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy
pisemne oĤwiadczenie 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. szkoleę): 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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Szkolenie z mediacji cywilnych –
gospodarczych z elementami mediacji
pracowniczych
Szkolenie obejmujĈce 60 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia
mediacji cywilnych – gospodarczych i pracowniczych. Polskie Centrum Mediacji
wszystkim osobom, które pozytywnie ukoęczyły szkolenie i uzyskały
rekomendacjč do członkostwa PCM gwarantuje wpis na prowadzonĈ przez
Stowarzyszenie listč stałych mediatorów
w sprawach gospodarczych i
pracowniczych
Szkolenie prowadzone jest metodĈ warsztatowĈ, interaktywnĈ, przede
wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej opartej
na doĤwiadczeniach trenerów – mediatorów (wičkszoĤþ z trenerów przeprowadziła
ponad 1500 mediacji) oraz þwiczenie umiejčtnoĤci mediacyjnych m.in. w symulacjach
mediacji – nagrywanych w krótkich sekwencjach, a nastčpnie wspólnie omawianych.
Waİnym elementem szkolenia sĈ zagadnienia prawne w aspekcie mediacji.
Plusem szkolenia jest ograniczenie teorii do minimum w trakcie szkolenia (uczestnicy
szkolenia otrzymujĈ obszerne skrypty, które stanowiĈ podstawč do póĮniejszego
ugruntowania wiedzy teoretycznej). WičkszoĤþ czasu poĤwičcona bčdzie na zdobywanie
praktycznych umiejčtnoĤci prowadzenia mediacji, w oparciu o rzeczywiste przypadki
mediacyjne z praktyki mediatorów PCM. Przekazywana praktyczna wiedza oparta jest
na wieloletnich doĤwiadczeniach w pracy mediacyjnej i wymianie doĤwiadczeę z
praktykami wymiaru sprawiedliwoĤci: sčdziami, adwokatami, radcami prawnymi
zarówno w mediacjach sĈdowych, jak i przedsĈdowych.

Najbliİszy termin: 23 – 28 marzec 2012
koszt szkolenia: 2200 zł
Istnieje moİliwoĤþ wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy
pisemne oĤwiadczenie 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 szkoleę) 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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