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W sprawach gospodarczych i cywilnych w zasadzie każdą sprawę można 

próbować rozwiązywać na drodze mediacji. Ze względu na źródło kierujące  

sprawę do mediacji możemy wyróżnić następujące ich rodzaje: 

a) sądową – prowadzoną po skierowaniu sprawy przez sąd. U źródeł 

postanowienia może leżeć zarówno decyzja sądu jak i wniosek stron/strony. 

b) przedsądową inicjowaną po powstaniu sporu, ale przed złożeniem pozwu i 

przeprowadzaną na podstawie wniosku o mediację lub umowy o mediację.  

c) przedsądową  inicjowaną przed powstaniem sporu i prowadzoną na 

podstawie klauzuli mediacyjnej zawartej w umowie o współpracy stron.  

O coraz większej popularności mediacji w różnego rodzaju sprawach wskazują 

m.in. ustawy mediacyjne wprowadzane w coraz większej ilości krajów.  W 

Europie jak dotychczas największy eksperyment wprowadzili Włosi, gdzie od 

kwietnia 2010 roku mediacja w sprawach cywilnych jest obligatoryjna. Mimo 
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początkowych dużych oporów, włącznie ze strajkiem adwokatów, informacje 

napływające z Włoch wskazują, że w efekcie nowa ustawa przyniosła wiele 

korzyści. Nie są to niemniej jeszcze informacje poparte jakimkolwiek badaniami, 

okres obowiązywania ustawy jest jeszcze zbyt krótki na poważne  

podsumowania. Oczywiście mediacja nie jest panaceum na wszystko i nie każda 

sprawa kończy się ugodą, natomiast warto przynajmniej podjąć jej próbę, bo jak 

większość doświadczonych pełnomocników mówi: „lepsza najgorsza ugoda niż 

najlepszy wyrok”.  

 Jedną z ważnych cech mediacji gospodarczej jest względnie jednorodne 

środowisko stron mediacji, a co za tym idzie względna równość stron. Oczywiście 

są różnice takie jak wielkość przedsiębiorstwa, pozycja na rynku, forma 

prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej z reguły strony posiadają 

podobną wiedzę o rynku, na którym prowadzą swoją działalność a także 

podobną wiedzę prawną otrzymywaną od pełnomocników. Z zasady w 

mediacjach gospodarczych, poszczególne etapy  lub cała mediacja toczy się przy 

udziale  pełnomocników. W mediacjach cywilnych, kiedy stronami są zarówno 

osoby fizyczne jak i osoby prawne oczywiście takiej równości nie ma.   

 Istotnym elementem w mediacjach gospodarczych jest charakter 

przedsiębiorstwa, które jest stroną mediacji. Im mniejszy podział decyzyjności, 

tym szybsza ugoda. Jeśli odpowiedzialność za prowadzenie przedsiębiorstwa 

rozmywa się na wiele osób, tym większa jest tendencja do sądowego 

rozstrzygania sporu. Z naszych doświadczeń mediacyjnych wynika, że 

największe opory na wyrażenie zgody na mediację mają przedsiębiorstwa i 

organizacje których właścicielem jest Skarb Państwa oraz samorządy. 

Szczególnie w tego rodzaju instytucjach występuje duży opór przed wzięciem 

odpowiedzialności za warunki ugody mediacyjnej. Choć oczywiście i w takich 

sprawach dochodzi do zakończenia sporu na poziomie mediacji, co jest kolejnym 

dowodem o  słuszności słów Martina Wrighta (mediatora angielskiego, byłego 

eksperta ds. mediacji Rady Europy), że „mediacja jest procesem ludzkim” i 

wszystko zależy od osób biorących w niej udział. 
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Negocjacje problemowe 

W mediacjach rolą i sztuka mediatora jest przekierowanie stron z 

negocjacji pozycyjnych opartych na negocjowaniu stanowisk na negocjacje 

problemowe oparte na wspólnym rozwiązaniu łączącego strony problemu. 

Negocjacje oparte o interesy; to inne określenie tej strategii odwołujące się do 

postulatu koncentrowania się na rzeczywistych interesach stron w negocjacjach, 

a nie na zajmowanych przez nie kolejnych pozycjach.  

Założenia strategii problemowej: 

 Dobro do podziału i wymiany jest zasadniczo nieograniczone i 

niekoniecznie z góry określone. Negocjacje problemowe, to nie decyzje o 

podziale dobra a próba poszukiwania sposobów powiększenia dóbr do 

podziału lub wymiany. 

 Tworzenie możliwości osiągania rozwiązań lepszych, niż mechaniczny 

kompromis między wstępnymi pozycjami stron. Pożądany wynik to 

rozwiązanie typu "wygrana-wygrana" (czyli korzystne dla obu stron). 

 

 Rezygnacja z walki z drugą stroną. Zadaniem negocjatora jest 

zrealizowanie własnych potrzeb (czy potrzeb grupy, którą reprezentuje), a nie 

pokonanie drugiej strony, przeforsowanie własnego stanowiska. 

Negocjowanie w oparciu o tę strategię polega więc na wspólnym rozwiązywaniu 

problemu, w który uwikłane są strony. Rozwiązywanie problemu wymaga 

bardziej skomplikowanych procedur, niż przetarg pozycyjny, a mianowicie: 

wspólnego definiowania problemu, analizy interesów, tworzenia nowych 

rozwiązań i oceny tych rozwiązań z uwzględnieniem punktu widzenia wszystkich 

zaangażowanych stron. 

 Ta strategia negocjacyjna zakłada, że korzyści jednej ze stron nie muszą być 

okupione stratami drugiej strony. 

Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie 

przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: 

bezstronności, neutralności i poufności. 

Formy mediacji – mediacja bezpośrednia i pośrednia 

Mediacja bezpośrednia oraz pośrednia zazwyczaj poprzedzona jest 

indywidualnymi posiedzeniami z każdą ze stron oddzielnie. W trakcie posiedzeń 
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indywidualnych każda ze stron podejmuje decyzję odnośnie dalszej formy 

prowadzenia postępowania mediacyjnego. Oznacza to także, że po pewnym 

czasie jedna ze stron (a nawet obie) mogą zdecydować się na zmianę formy np. z 

pośredniej na bezpośrednią. 

Mediacja bezpośrednia przebiega z udziałem samych zainteresowanych – stron 

konfliktu, które osobiście spotykają się w danym czasie i miejscu w obecności 

mediatora. Mediacja bezpośrednia może odbywać się z udziałem innych 

uprawnionych lub też zaakceptowanych przez uczestniczących w mediacji osób. 

Cechą charakterystyczną mediacji bezpośredniej jest możliwość 

natychmiastowego wyrażania swojego stanowiska, reagowania oraz 

obserwowania drugiej strony, ale także składania kontrofert i wyrażania 

argumentów przemawiających za przyjęciem rozwiązania proponowanego przez 

każdą z osób. 

Mediacja pośrednia prowadzona jest przez mediatora, który pośredniczy w 

przekazywaniu ofert, stanowisk stron, poglądów oraz konkretnych decyzji  

 

dotyczących toczącego się postępowania mediacyjnego. W tej formie mediacji 

strony nie spotykają się (lub kontaktują) ze sobą bezpośrednio, tylko za  

pośrednictwem mediatora. Mediacja pośrednia stosowana bywa wówczas, gdy 

strony lub jedna ze stron, bądź mediator uznają, iż na tym etapie mediacji 

bezpośrednie spotkanie się stron źle wpłynie na proces rozwiązywania konfliktu. 

Mediacja pośrednia bywa stosowana wówczas, gdy jedna ze stron obawia się 

reakcji z drugiej strony lub, gdy spotkanie takie mogłoby przywołać przykre 

uczucia, których strona nie chce okazywać. W takim przypadku mediacja 

pośrednia zmniejsza wpływ emocji na zachowanie się i argumentację każdej ze 

stron. Innym powodem stosowania mediacji pośredniej może być zbyt duża 

odległość, jaka dzieli strony oraz związane z tym koszty dojazdu lub czas, jaki 

należałoby temu poświęcić. 

W procesie mediacyjnym mediacja pośrednia i bezpośrednia może występować 

naprzemiennie.  

 

Formy mediacji 

1. mediacja procesowa – mediator czuwa nad procesem mediacji, jego główną 

rolą jest wspomaganie komunikacji między stronami; 
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2. mediacja transformacyjna – mediator pracuje nad zmianą stanowisk stron 

(pozycyjna – problemowa) oraz zmianie „mentalności” stron; 

3. mediacja ewaluacyjna (pionowa) – mediator jest mentorem – ekspertem 

zewnętrznym.  

 

ZASADY MEDIACJI 

Dobrowolność – strony uczestniczą w procesie z własnej woli. Mediator, a także 

inne osoby, nie mogą stosować żadnych form nacisku, ani  wywierć 

jakiejkolwiek presji na którąkolwiek ze stron w celu skłonienia ich do udziału w 

mediacji. Mediator ma obowiązek poinformować strony o możliwości wycofania 

się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Strony przystępują do 

mediacji w dobrej wierze. 

Poufność – wszelkie informacje pozyskane w trakcie przeprowadzania rozmów 

mediacyjnych ze stronami (dotyczy to także informacji uzyskanych od każdej ze 

stron w trakcie spotkań informacyjnych oraz spotkań na osobności – mediator  

 

nie przekazuje ich drugiej stronie) są poufne i nie mogą być przekazywane 

żadnej instytucji, ani osobie prywatnej. Mediator sporządza sprawozdanie z 

mediacji dla organu kierującego sprawę do mediacji (policja, prokuratura, sąd). 

Informacje w nim zawarte dotyczą tylko spraw formalnych:  

- osób uczestniczących w mediacji, miejsca i czasu trwania oraz sposobu jej 

zakończenia  (czy mediacja zakończyła się ugodą, czy też nie).  

Zasada ta odnosi się również do sposobu postępowania z wszelkiego rodzaju 

dokumentacją dotyczącą postępowania mediacyjnego. Dobrą praktyką jest 

niszczenie wszelkich notatek mediatora po zakończeniu mediacji. W 

dokumentacji mediatora pozostaje ugoda, sprawozdanie, rachunek. 

Bezstronność – strony konfliktu mają równe prawa i są jednakowo traktowane. 

Mediator szczególnie dba o zachowanie równorzędności stron.  

Mediator nie powinien podejmować się prowadzenia postępowania 

mediacyjnego, jeśli któraś ze stron jest/była z nim spokrewniona lub 

pozostaje/pozostawała z nią w innych związkach lub zależnościach. 
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Neutralność – mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu. Nie 

narzuca stronom własnych rozwiązań nawet, jeśli według niego byłyby one 

najkorzystniejsze dla stron lub dla rozwiązania konfliktu. 

Mediator jest obrońcą rzetelnej procedury, a nie konkretnego 

porozumienia.[Ch. Moore] 

 

Akceptowalność – strony wyrażają zgodę na zasady mediacji oraz na osobę 

mediatora. Mają prawo zmiany mediatora jeżeli uznają, że mediacja nie jest 

prowadzona zgodnie z zasadami i regułami. 

Ta zasada dotyczy także reguł mediacji, które  powinny być uzgodnione między 

mediatorem i stronami. Dobrą praktyką jest pisemne potwierdzenie stron, co do 

w/w zasad i reguł.  

ZASADY MEDIACJI DODANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM MEDIACJI W 

KODEKSIE ETYKI MEDIATORA (I wydanie 2000r). 

Bezinteresowność – mediator nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami 

dla własnych korzyści, nie może mieć żadnego osobistego interesu z faktu 

zawarcia lub nie zawarcia ugody. 

 

Profesjonalizm – Mediator powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia z 

mediacji oraz stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nią  

zgodnie z dobrem i interesem stron.  

Szacunek - mediator szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do 

siebie z szacunkiem. W trakcie mediacji rozmawia się o zachowaniu i decyzjach 

ludzi, ale ich nie ocenia. 

Mediacja, jako forma rozwiązywania konfliktów jest bardzo wszechstronną 

procedurą. Doskonale sprawdza się zarówno w  sprawach  karnych (realizowana 

w trakcie procesu sądowego) – mediacje ofiara sprawca, jak i w sporach, które 

rozstrzygane są przez sądy cywilne – gospodarcze, pracownicze, rodzinne, 

sąsiedzkie itp. Stosuje się ją z powodzeniem i efektywnie w sporach i 

problemach z jakimi spotyka się na codziennie wiele osób. Przede wszystkim jest 

procedurą pozwalającą rozwiązać problem, tak jak rozwiązuje się supeł – bez 

zrywania i przecinania sznura, palenia za sobą mostów – relacji z innymi 

ludźmi, które potem trzeba naprawiać, ale węzły pozostaną już na zawsze. 
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SCHEMAT PRZEBIEGU MEDIACJI  

Zapoznanie się ze sprawą – mediator może z różnych źródeł pozyskiwać 

informacje na temat sprawy. Aby mediator mógł świadomie zdecydować, czy 

podejmuje się prowadzenia danej mediacji  czy jednak ją odrzuci dobrze jest, 

jeśli  zgromadzi wystarczające informacje o stronach i samej sprawie. Dotyczy to 

przede wszystkim mediacji prowadzonych na podstawie wniosku stron/strony, 

ale także tych skierowanych do mediacji na podstawie postanowienia sądu. 

Zbieranie informacji nie dotyczy akt sprawy zgromadzonych w sądzie.. Mediator 

nie zapoznaje się z aktami sprawy (potrzebna jest zgoda obu stron, aby mógł się 

z nimi zapoznać), istotny jest dla niego aktualny punkt widzenia każdej ze stron 

na daną sytuację, a nie ich argumenty przedstawione w sądzie w celu 

potwierdzenia swojego punktu widzenia i umniejszenia punktu widzenia i 

argumentacji drugiej strony 

POSIEDZENIE MEDIACYJNE WSTĘPNE - INFORMACYJNE  

Mediator kontaktuje się z każdą ze stron poprzez zaproszenie na mediację (list, 

telefon, e.mail). Mediator kieruje zaproszenie na mediację zarówno do stron jak i 

wskazanych w postanowieniu sądu/wniosku o mediację (umowie o mediację) 

pełnomocników stron. Pierwsze spotkanie wstępne-informacyjne mediator 

przeprowadza z powodem lub osobą zgłaszającą sprawę do mediacji (w 

przypadku mediacji pozasądowej i przesądowej). W mediacjach cywilnych, w tym 

gospodarczych – zwłaszcza przesądowych i pozasądowych bywa, że mediator 

najpierw spotyka się z obiema stronami na wspólnym spotkaniu w celu 

zaprezentowania zasad mediacji oraz ustaleniu szczegółów organizacyjnych – 

ustalenie zakresu/obszaru mediacji, osób, które z ramienia każdej ze stron będą 

brały udział w mediacji, kosztów mediacji itp. Dopiero po takim spotkaniu 

odbywają się posiedzenia wstępne–informacyjne z każdą ze stron dotyczące 

merytorycznego zakresu mediacji. 

W trakcie posiedzenia wstępnego-informacyjnego zadania mediatora, to: 

1. nawiązanie kontaktu z każdą ze stron – zbudowanie atmosfery zaufania i 

bezpieczeństwa; 

2. przedstawienie zasad, reguł mediacji i roli mediatora; 

3. przedstawienie korzyści z mediacji dla strony/stron;  

4. przedstawienie prawnych uwarunkowań mediacji; 
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5. odebranie zgody na mediację i mediatora; 

6. podpisanie umowy/wniosku o przeprowadzenie mediacji; 

Punkty 1-6 są tematem spotkania organizacyjnego, więc jeśli takie się 

odbyło pomijane są w trakcie posiedzenia wstępnego informacyjnego.  

7. wysłuchanie i zrozumienie punktu widzenia strony na konflikt z dzisiejszej 

perspektywy; 

8. przedstawienie przez stronę jej potrzeb i oczekiwań, co do mediacji jak i 

sposobu zakończenie konfliktu,  

9. przekierowanie  na przyszłość - poszukiwanie najlepszego sposobu 

rozwiązania konfliktu satysfakcjonującego strony.  

10.  Sprawdzenie Batna i Watna strony. BATNA - Najlepsza Alternatywa 

do Negocjowanego Porozumienia. WATNA – Najgorsza  Alternatywa do 

Negocjowanego Porozumienia. WATNA daje odpowiedź każdej ze stron na 

pytania: co zrobi jeśli nie zawrze ugody/porozumienia z drugą stroną?  Im 

atrakcyjniejsza jest WATNA którejś ze stron, tym większe jej wymagania 

względem ugody, a przez to trudniejsze może okazać się zawarcie 

porozumienia. BATNA daje odpowiedź każdej ze stron: jakie mają inne 

realne możliwości w stosunku do istniejących propozycji porozumienia. 

Istotne jest, aby mediator w trakcie mediacji wspierał strony w 

poszukiwaniu  różnych BATNA. Szczególnie jest to ważne w trakcie 

posiedzeń wstępnych-informacyjnych. Technika ta jest również pomocna 

kiedy następuje impas w mediacji. Wtedy najlepiej na spotkaniach na 

osobności warto popracować ze stronami nad kolejnymi propozycjami 

rozwiązań, czyli kolejnymi BATNA.  

11. mediator poprzez pytania „adwokata diabła” może pomóc stronie w 

spojrzeniu na konflikt z perspektywy drugiej strony i wypracowaniu 

rozwiązań, które biorą pod uwagę jej potrzeby i oczekiwania, co przybliży 

strony do znalezienia akceptowalnego rozwiązania w trakcie posiedzeń 

wspólnych. 

Mediator podczas posiedzenia wstępnego buduje pozytywne relacje ze stronami 

poprzez:  

- wiarygodność osobistą – prezentując cechy sprzyjające procesowi mediacji, są 

to np. dyskrecja, umiejętność kontroli emocji, budowanie atmosfery 
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bezpieczeństwa i spokoju poprzez dobre relacje – swobodne porozumiewanie się, 

precyzja komunikowania się.  

- wiarygodność instytucjonalną – przynależność do wiarygodnych 

stowarzyszeń, posiadanie wykształcenia z zakresu mediacji itp. 

- wiarygodność proceduralną - przekonanie uczestników sporu, że są szanse 

rozwiązania konfliktu, jeśli posłużą się zaproponowaną przez mediatora 

procedurą. Mediator powinien podkreślać, iż powodzenie w rozwiązaniu sporu 

zależy od uczestników, a mediacja nie będzie pomocna, jeżeli uczestnicy nie 

wykażą się dobrą wolą w dążeniu do porozumienia. Można, to uzyskać poprzez 

jasne i precyzyjne przedstawienie informacji dotyczących  roli mediatora oraz 

mediacji, tak aby uczestnicy sporu wiedzieli, czego mogą się spodziewać i żeby 

mieli jasność dotyczącą swoich ról. 

Posiedzenie wstępne – informacyjne rozpoczyna się monologiem mediatora. 

Rolą jego jest wprowadzenie w istotę mediacji każdej ze stron postępowania 

mediacyjnego. Wygłoszenie monologu mediatora jest konieczne na początku 

posiedzenia wstępnego-informacyjnego, ponieważ zawiera wyjaśnienie istoty 

samej mediacji, jak i zasad obowiązujących w trakcie całego postępowania 

mediacyjnego. Można przyjąć, że zasady te są prawami stron uczestniczącymi w 

mediacji, którą muszą poznać jeszcze przed podjęciem decyzji o podjęciu 

mediacji lub też odrzuceniu. 

 

POSIEDZENIE MEDIACYJNE WSPÓLNE 

Etap 1. wprowadzenie do mediacji 

 przypomnienie zasad mediacji i roli mediatora 

 spotkania na osobności – rola, reguły, zadania 

 wspólne wypracowanie reguł obowiązujących podczas posiedzeń 

mediacyjnych 

 określenie ram czasowych mediacji i posiedzeń mediacyjnych 

 określenie przedmiotu, tematów mediacji  

 

 

Etap 2. przedstawienie punktu widzenia stron (ewentualna weryfikacja 

diagnozy i hipotezy) 

 umożliwienie wypowiedzenia każdej stronie jej punktu widzenia konfliktu 
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 umożliwienie wysłuchania tego punktu widzenia przez drugą stronę – 

m.in. stosowanie technik aktywnego słuchania. 

 zebranie przez mediatora potrzeb, oczekiwań każdej ze stron  

 wspieranie stron w dotarciu do źródeł konfliktu 

 definiowanie problemów i ich gradacja/spisanie listy tychże 

 

Etap 3. poszukiwanie rozwiązań  

 wysłuchanie punktu widzenia na poszczególne problemy każdej strony 

 określenie potrzeb i interesów każdej strony 

 budowanie zrozumienia (choć niekoniecznie akceptacji) dla punktu widzenia, 

potrzeb i interesów każdej strony 

 poszukiwanie punktów zbieżnych – wspólnych interesów 

 zebranie propozycji możliwych rozwiązań 

 podkreślanie wspólnych interesów 

 sprawdzanie realności wypracowywanych rozwiązań 

 sprawdzenie, czy są akceptowane przez obie strony 

 jasne sformułowanie zobowiązań każdej strony 

Etap 4. spisanie porozumienia 

a. sformułowanie treści porozumienia – ugody mediacyjnej – mediator czuwa 

nad tym, by ugoda spełniała wszystkie wymogi formalno-prawne, a także 

była precyzyjnym odbiciem intencji stron  w stylu MAKRO: 

Mierzalne 

Aktualne 

Konkretne 

Realistyczne 

Określało terminy 

b. spisanie projektu porozumienia – projekt porozumienia mediacyjnego, jeśli 

przekazuje się go stronom w formie pisemnej przed podpisaniem, powinien 

być spisany w sposób uniemożliwiający identyfikację tzn. bez sygnatury akt, 

nazwisk itp. 

 

c. strony mają prawo do przedstawienia porozumienia ugody mediacyjnej, 

swoim prawnikom, rodzinie i innym osobom, z którymi chciałyby ją 
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skonsultować, bądź same potrzebują czasu na przemyślenie jej. 

d. podpisanie porozumienia – ugody mediacyjnej (ewentualność ugody 

cząstkowej). Dokument ugody dokładnie oddaje intencje stron, przecież to  

strony są autorami porozumienia. Zapis ugody jest zwięzły i dokładny, forma 

zapisu zawiera łatwe do zrozumienia dla stron sformułowania.   

e. zakres ingerencji mediatora w treść ugody - mediator czuwa nad:  

- realnością podjętych zobowiązań, 

- dobrowolnością przyjęcia warunków przez strony, 

 

Porozumienie powinno być tak spisane, aby jego złamanie było bardziej 

kosztowne niż przestrzeganie. <Ch. Moore>   

Etap 6 - Zakończenie mediacji  

a. przekazanie stronom po jednym egzemplarzu ugody mediacyjnej 

b. przygotowanie i przekazanie protokołu mediacyjnego 

przypomnienie procedury formalnej – jeśli mediacja sądowa – przesłanie 

protokołu i ugody do sądu wraz z wnioskiem, podpisanym przez obie lub jedną 

stronę, o zatwierdzenie ugody oraz wnioskiem o zwrot ¾ opłaty sądowej. 

 

Mediator 

Wybór mediatora -  strony mogą wybrać mediatora z list stałych mediatorów 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie wyższe, które są  

zgłaszane do Prezesów Sądów Okręgowych. Mają również możliwość wyboru 

mediatora spoza list, niemniej powinny się wtedy liczyć z tym, że nie będzie on 

posiadał niezbędnej wiedzy, umiejętności i praktyki. 

Typy mediatorów 

umocowani społecznie – osoby publiczne z dużym autorytetem, mający dobre 

wcześniejsze relacje ze stronami, które często są utrzymywane po zakończeniu 

sporu. Taki mediator  nie jest bezstronny a neutralny, zaangażowany we 

wdrażanie porozumienia może stosować osobisty wpływ lub presję społeczną. W 

mediacjach gospodarczych takimi mediatorami mogą być przedstawiciele  

organizacji biznesowych cieszący się dużym autorytetem w tym środowisku.  

- uprawnieni : 

życzliwie wspierający – mogą posiadać osobiste relacje ze stronami oraz środki 

potrzebne do wdrażania porozumienia, posiadają autorytet pozwalający na 
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doradzanie, co do zasady bezstronni, poszukują najlepszego dla wszystkich 

rozwiązania,  

kierowniczo-administracyjni – posiadają trwałe, wynikające z autorytetu 

relacje ze stronami, zainteresowani wynikiem sporu,  dążą do rozwiązania  

stworzonego wspólnie ze stronami w ramach narzuconych parametrów i 

spełniającego oczekiwania mediatora, posiadają autorytet pozwalający na 

doradzanie, proponowanie lub podjęcie decyzji, mogą posiadać środki potrzebne 

do monitorowania oraz wdrażania porozumienia, nawet metody nacisku lub 

przymusu, które też mogą stosować aby osiągnąć porozumienie  

niezależni – mediatorzy z listy stałych mediatorów, neutralni, bezstronni, 

posiadający wiedzę, którą wspierają strony w poszukiwaniu akceptowalnego 

rozwiązania – stworzonego przez strony. Wdrożenie porozumienia pozostawiają 

stronom. Mediatorzy niezależni powinni przede wszytki posiadać wiedzę z 

zakresu komunikacji, konfliktów i negocjacji tak aby umieć zdiagnozować 

przyczyny konfliktów, rozpoznać jego rodzaj, postawę stron wobec konfliktu  a 

następnie dzięki technikom komunikacji, negocjacji i mediacji doprowadzić do 

tego, aby skonfliktowane strony zechciały się spotkać i ze sobą rozmawiać, a 

następnie przejść z negocjacji pozycyjnych na negocjacje problemowe. Zadaniem 

mediatora nie jest doprowadzenie do ugody, ani znalezienie dla stron 

najlepszego rozwiązania. Zadaniem mediatora jest wspieranie stron w 

„wyczyszczeniu” konfliktu danych, co powoduje, iż relacje między stronami stają 

się co najmniej poprawne, a wtedy strony same rozwiązują swoje konflikty, 

mediator czuwa tylko, aby ta wątła nić porozumienia między nimi stawała się 

coraz silniejsza, wzmacniając ją poprzez właściwe techniki mediacyjne. 

Rola mediatora (wg American Arbitration Association) 

1. „hydraulik komunikacji” – inicjuje komunikację, udrażnia kanały 

komunikacyjne, umożliwia sprawniejszą komunikację; 

2. „szafarz praw” – legitymuje obecność wszystkich stron i ich prawo do 

udziału w negocjacjach; 

3. „facylitator procesu” – dba o procedurę, formalnie przewodniczy sesjom 

negocjacyjnym; 

4. „edukator” – w trakcie procesu mediacji edukuje strony w trakcie trwania 

mediacji  
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5. „dostarczyciel zasobów” – oferuje proceduralne wsparcie, umożliwia 

kontakty z zewnętrznymi ekspertami i zasobami; 

6. „ poszukiwacz” – pozwala stronom dostrzec problem z różnych punktów 

wiedzenia, definiuje kwestie –interesy, poszukuje opcji akceptowalnych 

przez strony; 

7. „strażnik realności” – czuwa nad ugodą w stylu MAKRO;  

8. „kozioł ofiarny” – bierze na siebie odpowiedzialność za podjęcie 

niepopularnych decyzji, pozwoli to zachować stronom twarz przed sobą i 

swoimi mocodawcami – forma „złotego mostu”; 

9. „ leader” – przejmuje inicjatywę w sytuacji patowej, by posunąć mediację 

do przodu poprzez proceduralne, rzadziej merytoryczne sugestie.  

 

Miejsce adwokata w procesie mediacji jest ważne z punktu widzenia 

strony, jak i mediatora: 

1. negocjator z drugą stroną;  

2. negocjator ze swoim klientem; 

3. opiekun – pozwala klientowi poczuć się bezpiecznie, rozwiewa wątpliwości 

związane z przepisami prawa, 

4. głos rozsądku – patrzy na przedmiot mediacji bez emocji, które ma klient, 

5. specjalista – nadaje ostateczną - prawną formę ugodzie, 

6. destruktor mediacji. 

 

Korzyści z udziału pełnomocników w procesie mediacyjnym: 

 Znajomość prawa i umiejętność jego stosowania pozwala klientowi czuć się 

bezpiecznie, a mediatorowi może znacznie usprawnić prowadzenie procesu 

mediacyjnego.  

 Obecność pełnomocnika umożliwia rzeczowe przedstawienie sytuacji 

prawnej, rozwiewa wątpliwości wynikające z nieznajomości materii prawnej, 

pozwala w sposób precyzyjny sporządzić ugodę.  

 Możliwość bezpośredniej konsultacji i wpływ na tempo podejmowania 

decyzji. 

Obecność pełnomocnika może mieć również złe skutki dla procesu 

mediacyjnego. Najczęściej dzieje się tak wówczas, gdy pełnomocnik przejmuje 
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podczas mediacji rolę klienta i uniemożliwia tym samym klientowi wyrażanie 

własnych poglądów, emocji, propozycji rozwiązań. 

 

Udział osób trzecich w spotkaniu z mediatorem: 

Rola innych podmiotów w mediacji np. rzeczoznawcy, ekspertów i innych 

posiadających wiedzę o przedmiocie sporu. Strony mogą skorzystać z wiedzy i 

umiejętności innych podmiotów co do przedmiotu sporu (np. wiedza techniczna). 

 

Najczęstsze przyczyny odmowy udziału w mediacji: 

1. Nieznajomość procedury;  

2. Sztywne przywiązanie do rozwiązywania/rozstrzygania sporów, gdzie musi 

być wygrany i przegrany; 

3. Intensywne emocje, które blokują komunikację 

4. Nawykowe przyzwyczajenie do sądowych metod rozstrzygania; 

5. Niechęć do brania odpowiedzialności za wyniki mediacji (wspieranie się 

wyrokiem sądowym). 

 

 

Rodzaje pytań w mediacji 

o pytania informacyjne – pytania opisujące sytuację, poszerzające 

rozumienie aktualnej sytuacji, pytania otwarte -  

o pytania pomocne w ustalaniu problemu – szukanie motywów stron 

o pytania o uzasadnienie – szukanie przyczyn decyzji stron 

o pytania ogniskujące – pomagające sprowadzić rozmowę z powrotem do 

głównych punktów 

o pytania hipotetyczne – pytania wnoszące nowe myśli do rozmowy 

o pytania stymulujące – mogące prowokować nowe myśli 

o pytania pomocnicze w ustaleniu realiów – pytania o skutki, konsekwencje 

o pytania o wybór - pytania zostawiające stronom dwie lub więcej 

alternatyw do porównania 

o pytania naprowadzające – pytania stymulujące rozważanie innych 

możliwości 

o pytania dla zrozumienia – pytania sprawdzające, czy strony i mediator 

rozumieją w ten sam sposób - parafraza 
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o pytania kontaktowe – pytania pozwalające sprawdzić, czy napięcie 

emocjonalne, jakie dostrzegacie jest właściwe – odzwierciedlenie uczuć 

o pytania dla uczestnictwa – pytania podkreślające uczestnictwo stron w 

poszukiwaniu rozwiązań 

o pytania cyrkularne – dotyczą całościowej sytuacji, poszukują punktu 

widzenia stron – Jak Pani/Pan myśli jak mogłaby zachować się mąż/żona gdyby 

Pani/Pan tak zrobiła?, odnoszą się do przyszłości, są opisujące, neutralne 

o pytania linearne - pytania przyczynowo-skutkowe, odnoszą się do faktów, 

– co?, gdzie? kiedy?, poszukują obiektywnej prawdy 

 

Urealnianie oczekiwań stron, poprzez zadawanie pytań: 

a) Gdybyś był w sytuacji drugiej strony, czy zaakceptowałbyś propozycję, 

którą teraz składasz? Czy oczekiwałbyś, że w zamian za porozumienie 

powinno Ci się zaoferować więcej? 

b) Czy ta oferta jest uczciwa? Czy osoby, które szanujesz tak by ją określiły?  

c) - koncentracja na podobieństwach – poszukiwanie tego co łączy, jak 

również gdzie mają wspólne podejście do pewnych spraw; 

 

d) Czy forsowanie tego pomysłu nie jest zbyt ryzykowne? Czy masz 

wystarczający wpływ lub siłę by przeforsować to rozwiązanie?  

e) Czy ta oferta wpisuje się w aktualną misję firmy?  

f) Czy ta propozycja zgodna jest z Twoimi zasadami etyczno-moralnymi? 

g) Czy masz wewnętrzne przekonanie do tej propozycji? 

PYTANIA POMOCNE W DALSZYCH ETAPACH MEDIACJI (Haynes) 

Pytania pomocne w ustaleniu problemu: 

DLACZEGO? 

o Na czym polega problem? (Ustalenie motywów) 

o Dlaczego na tym Panu/Pani zależy? (Dlaczego tego oczekuje, chce...) 

o Nie jestem pewna czy dobrze zrozumiałam, dlaczego tego Pan/ Pani chce? 

o Proszę pomóc mi zrozumieć, dlaczego to jest takie dla Pana ważne? 

DLACZEGO NIE? 

o Pytanie to jest ważne, jeśli ktoś niechętnie ujawnia to co jest dla niego 

ważne, swoje interesy, lubi krytykować 

o Dlaczego nie można tego zrobić w taki sposób? 
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o Co złego jest w tym podejściu (rozwiązaniu)? 

Pytania o uzasadnienie 

Ułatwiają mediatorowi zebranie informacji, dowiadywanie się o przyczyny, 

dlaczego każda ze stron przyjmuje określone stanowisko. 

• Dlaczego uważa Pan/ Pani że...? 

• Jak ta propozycja rozwiąże ten problem? 

• Jak będzie to funkcjonowało w życiu codziennym? 

Pytania „ogniskujące” 

Mają za zadanie sprowadzić rozmowę z powrotem do głównych punktów 

• Co robimy dalej? 

• Co ma to wspólnego z naszą sprawą? 

Pytania naprowadzające 

Pytania te stymulują rozważenie innych możliwości 

• Biorąc pod uwagę rodzaj problemu (rozważając ten konkretny problem...) 

którym mamy do czynienia, czy byłoby możliwe, żeby...? 

• Czy jest to jedyna możliwość wyboru (jedyny możliwy wybór, który wart jest 

przemyślenia)? 

 

Pytania „zakańczające” (pomagające zakończyć proces) 

• Dlaczego Pani zdaniem nie posuwamy się w tym punkcie dalej? 

• Co się stanie, jeśli dalej będziemy tak robić (w ten sposób działać, tzn. w 

sposób, który do tej pory był stosowany)? Co się stanie jeśli będziemy to 

kontynuować? 

Podsumowanie - jest podkreśleniem i powiązaniem tych treści faktów, które 

mogą być przedmiotem dalszych negocjacji. Jest zwróceniem uwagi na 

postęp, który został osiągnięty (np. „Argumenty, które Pan do tej pory 

przedstawił można podsumować następująco...” Wydaje mi się, że 

najważniejsze sprawy / kwestie, myśli! to... proszę sprawdzić, czy nie 

pominęłam czegoś?) 

Pytania hipotetyczne 

 Są to pytania, które wnoszą nowe myśli do rozmowy 

• Załóżmy że wypróbowałby Pan tę możliwość, co Pana zdaniem wydarzyłoby 

się? 

• Jeśli mógłby Pan określić przebieg , co zrobiłby Pan? 
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Pytania stymulujące 

• Mogą sprowokować pojawienie się nowych myśli 

• Czy istnieją inne możliwości rozwiązania tego problemu? 

Pytania pomocne w ustalaniu realiów 

• Jak Pan/ Pani myśli, co się stanie, jeśli nie dojdzie do porozumienia? (jakie 

będą koszty, konsekwencje braku zgody?) 

• Jak Pani sądzi, co zrobi mąż, jeśli nie dojdzie do porozumienia? 

• Co by Pani zrobiło na jego miejscu? 

• Co jeszcze może Pani zrobić w tej sprawie? 

• To jedna z możliwości, a jakie są inne...? 

• Co zatem można zrobić, ażeby..? 

Pytania o wybór 

Zostawiają klientom dwie lub więcej alternatyw do porównania 

• Którą z tych dwóch możliwości uważa Pan za najlepszą? 

• Czy obie możliwości są równie dobre dla Państwa (najlepiej się nadają)? 

 

 

 

SPOTKANIA NA OSOBNOŚCI 

Spotkania na osobności, czyli spotkania mediatora oraz jednej ze stron lub 

strony oraz jej „doradcy” w celu odbycia konsultacji, uzyskania / udzielenia 

wyjaśnienia lub przemyślenia jakichś propozycji.  

Spotkania na osobności: 

 odbywają się na wniosek mediatora lub na życzenie stron, 

 w jednakowym stopniu przysługują obu stronom, tzn. należy obu stronom 

stworzyć równe szanse skorzystania z tego rodzaju spotkań, 

 są integralną częścią mediacji, 

 treść rozmów prowadzonych w trakcie odbywania tych spotkań jest poufna, 

Spotkania na osobności umożliwiają: 

 odbycie rozmów dotyczących przyczyn zaistniałych trudności, 

 przemyślenie i przedyskutowanie nowych alternatyw, 

 dokonanie „wentylacji” emocji; umożliwiają stronie wyciszenie się, 

„pozbieranie” myśli i skoncentrowanie na temacie, 

 przedyskutowanie i przeanalizowanie z mediatorem nowych rozwiązań, 
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 wyjawienie przez stronę poufnych informacji, mogących mieć wpływ na 

dalszy przebieg mediacji oraz toczących się pomiędzy stronami negocjacji, 

 wystąpienie mediatora z pozycji „ adwokata diabła”, 

 uniknięcie impasu w prowadzonych przez strony rozmowach mediacyjnych. 

Techniki mediacji. 

NORMALIZACJA 

Osoby pozostające w konflikcie, które zgłosiły się na mediację, są przekonane, że 

nie są wstanie tego konfliktu samodzielnie rozwiązać, przecież dotychczasowe 

próby skończyły się niepowodzeniem. Wynikająca z tych założeń frustracja 

powoduje, że zachowanie stron może być bardzo emocjonalne, co utrudnia 

racjonalne podejście do konfliktu i prób rozwiązania go w mediacji. Zadaniem 

mediatora jest m. in. pokazanie stronom, iż podobne problemy spotykają innych 

ludzi, którzy poradzili sobie z nimi, czyli że są to sytuacje rozwiązywalne. Strony 

przychodząc na mediację przedstawiają swój konflikt jako wyjątkowy, przez to 

niemożliwy do rozwiązania chyba, że druga strona zmieni się, zmieni swój 

sposób zachowania i postępowania. Podtrzymując swoją wersje o rozwiązaniach 

jednostronnych nie są otwarci na poszukiwanie wspólnego wyjścia z obecnej  

 

sytuacji, wspólnego jej rozwiązania wymagającego zmian postaw obu stron. 

Mediator powinien wskazać im, że ich sytuacja jest normalna, że inni ludzie w 

podobnej sytuacji również się tak zachowują i że jest to spowodowane stresem 

związanym z rozwodem. Mediator dąży do usunięcia „unikalności” sytuacji, jeśli 

sytuacja jest normalna, to normalny problem może być rozwiązany w obrębie 

typowych zachowań, typowych rozwiązań. Co nie przekreśla zasady, że każda 

mediacja wymaga twórczego podejścia. 

 

PRZEFORMUŁOWANIE 

Mediator przeformułowuje wypowiedzi stron z: 

o emocji na myślenie 

o z wartości na interesy i zadania 

o z intencji negatywnych na pozytywne 

o z perspektywy indywidualnej na wspólną 

Technika ta polega na pozytywnym interpretowaniu zachowań, które na ogół 

postrzegane są negatywnie. Przydatna jest również, gdy strony używają słów 
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oceniających, wyrażających negatywne emocje. Mediator wówczas powtarza to, 

co mówiła strona, ale językiem neutralnym, pozbawionym słów oceniających. 

 

KONCENTROWANIE SIĘ NA PRZYSZŁOŚCI 

Skupienie uwagi na przeszłości, przeszłych zachowaniach i wydarzeniach 

powoduje, że strony stoją w miejscu, umacniając się w swoich indywidualnych 

poglądach na spór i wydarzeniach, które ją wywołały. Mediator skupiając się na 

uświadomieniu stronom, że nie można zmienić przeszłości, naprowadza je na 

poszukiwanie wyjścia z obecnej sytuacji wskazując, iż wymaga to spojrzenia w 

przyszłość. Równocześnie daje to jeszcze ten plus, że strony nie mogą się 

nawzajem oskarżać i obwiniać, nie mogą narzekać na przeszłość. Koncentracja 

na oczekiwaniach, co ma się wydarzyć w przyszłości powoduje, że strony 

zaczynają myśleć o potencjalnych rozwiązaniach obecnego konfliktu. 

 

TECHNIKI SŁUŻĄCE POPRAWIANIU KOMUNIKACJI MIĘDZY STRONAMI  

 pozytywne wzmacnianie prawidłowo przebiegającej komunikacji między 

stronami  

 uruchomienie bezpośredniej komunikacji między stronami –  

 ignorowanie wypowiedzi wywołujące złość, agresję  

 odwracanie ról  

 

WYWOŁYWANIE WĄTPLIWOŚCI I DYSONANSU 

W sytuacjach, kiedy strony mają bardzo silne pozycyjne nastawienie, jest 

bardzo duża różnica stanowisk, jednocześnie strony reprezentują niską 

gotowość do współpracy mediator stara się wzbudzić wątpliwości i wprowadzić 

do ich myślenia dysonans. Służą temu następujące techniki: 

a) poszukiwanie trzeciego wyjścia,  

b) ustawianie spraw w hierarchii ważności,  

c) sięgniecie do opinii eksperta - mini edukacja  
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Umowa o przeprowadzenie mediacji 

W dniu ………………………… została zawarta umowa pomiędzy Polskim Centrum 

Mediacji (stowarzyszenie pozarządowe) z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Jagiellońskiej 58 lok. 122 , KRS, NIP, zwanym dalej PCM, reprezentowanym 

przez: 

........................................................................................................................... 

a Stronami: 

........................................................................................................................... 

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie mediacji ze Stronami przez 

mediatorów PCM:  

........................................................................................................................... 

Przedmiotem mediacji jest: 

.......................................................................................... 

1. Strony ustalają czas trwania mediacji na 

……………………………………………………………........... 

2. Strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na mediację w dobrej 

wierze. 

3. Warunki przeprowadzenia mediacji:  

a) Mediacja zostanie przeprowadzona w lokalu PCM, ul. 

........................................................... 

b) Mediacja zostanie przeprowadzona przez wykwalifikowanych 

mediatorów/mediatora, członków/członka PCM. 

c) Mediatorzy/mediator zobowiązuje się do przeprowadzenia mediacji 

zgodnie z zasadami i standardami PCM, a Strony akceptują poniższe 

zasady: 

d) mediacja jest dobrowolna, Strony mają prawo do wyrażenia zgody 

na mediację oraz rezygnacji z niej na każdym etapie postępowania 

mediacyjnego, 
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e) mediacja jest poufna, mediatorzy są zobowiązani do zachowania 

poufności danych personalnych Stron, treści wypowiedzi, szczegółów 

mediacji oraz zachowania Stron w trakcie mediacji. Poufnością nie są 

objęte nazwiska Stron oraz terminy spotkań w przypadku mediacji 

skierowanych przez sąd, powyższe informacje zostają zawarte w protokole 

z mediacji przesyłanym przez mediatora do sądu, 

f) mediator zachowuje bezstronność i neutralność w stosunku do 

Stron i przedmiotu konfliktu, 

g) mediator na spotkaniach wstępnych – informacyjnych/posiedzeniu 

mediacyjnym przedstawia Stronom zasady i reguły mediacji oraz odbiera 

od nich pisemną zgodę na przeprowadzenie mediacji. 

4. Mediator może zrezygnować z przeprowadzenia mediacji, gdy: 

a) Strona mediacji jest mu znana prywatnie lub służbowo, 

b) zachowanie Strony mediacji narusza bezpieczeństwo mediatora lub innych 

uczestników mediacji, 

c) Strony nie dotrzymują zasad lub reguł mediacji. 

5. Mediator sporządza protokół z mediacji. Odpis protokołu po zakończeniu 

mediacji doręcza Stronom oraz przesyła do właściwego sądu wraz z ugodą 

mediacyjną i wnioskiem stron o zatwierdzenie ugody. Jeśli mediacja nie 

zakończy się podpisaniem ugody mediator przesyła do właściwego sądu 

tylko protokół z mediacji. 

6. Strony oświadczają, że znane są im zasady odpłatności za usługi 

mediacyjne przyjęte przez PCM i wyrażają zgodę na ich stosowanie. Koszty 

mediacji wynoszą: …………….. .Strony zobowiązują się pokryć koszty 

mediacji w równych częściach. 

7. Strony zobowiązują się dokonać zapłaty wynagrodzenia za 

przeprowadzenie mediacji na zakończenie mediacji  lub po każdym 

posiedzeniu mediacyjnym na konto PCM (nr konta 

………………………………………………………………………..) lub do kasy 

PCM.  

8. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 

mediacją w następstwie jego działania lub zaniechania. 
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9. Wyłączenie odpowiedzialności mediatora nie dotyczy odpowiedzialności za 

szkody będące wynikiem jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 

10. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla Stron i jeden dla PCM. 

 

Strony                         PCM 

 

 

zgoda na mediację i mediatora 

 

Sygn. akt  ............. 

 

OŚWIADCZENIE STRON O WYRAŻENIU ZGODY NA MEDIACJĘ  

 

.....................................................................................(imię i nazwisko)  

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie mediacji w niniejszej 

sprawie przez wyznaczonego mediatora.  

           

          (data i czytelny podpis)  

.....................................................................................(imię i nazwisko)  

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie mediacji w niniejszej 

sprawie przez wyznaczonego mediatora.  

 

               (data i czytelny podpis) 
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Wniosek o przedłużenie mediacji 

 

Strony:……………………… 

Sąd  

…………………… 

 

sygn. akt  ................. 

 

 

 W związku z prowadzoną w naszej sprawie mediacją wnosimy o 

przedłużenie jej terminu. Przewidujemy, że proces mediacji zakończy się do dnia 

10 września 2008 r. 

 

…………………..        ……………………... 

Wniosek o zatwierdzenie ugody 

 

 

Sąd Rejonowy 

……………………………………. 

 

sygn. akt ……………… 

 

WNIOSEK  

 

 Strony wspólnie wnoszą o zatwierdzenie ugody mediacyjnej zawartej w  

sprawie o sygn. akt …………, pomiędzy Tomaszem  ………………. a Grzegorzem 

……………………  w dniu 10 września 2008 r. przed mediatorami Polskiego 

Centrum Mediacji ………………………….. i …………………………………… oraz 

nadanie jej klauzuli wykonalności. 

 

.....................................                                ……………………………. 
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Wniosek o zwrot ¾ opłaty od pozwu/wniosku 

 

Sąd …………. 

 

Sygn. akt ……………………….. 

 

WNIOSEK  

 

 Zgodnie z art. 79 ust 1 pkt. 2 lit. a  ustawy o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 

ze zm.) wnoszę o zwrot ¾ uiszczonej opłaty od pozwu/wniosku, z tytułu zawartej 

w trakcie postępowania sądowego ugody w dniu 10 września 2011 r. w Polskim 

Centrum Mediacji przed mediatorami: ……………………………..i 

……………………………………….. w sprawie o sygn. akt ....................... 

................................................ 

adw. Piotr      (za powoda) 

............................................... 

r.pr Grzegorz ( za pozwanego) 
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Ugoda mediacyjna 

W dniu ………….. r. na spotkaniu mediacyjnym, które odbyło się w siedzibie Polskiego 

Centrum Mediacji przy ul. Jagiellońskiej 58 lok. 122,  w obecności mediatorów 

Polskiego Centrum Mediacji: ………….. została zawarta ugoda mediacyjna w sprawie o 

sygn. akt XXV C 1025/10 pomiędzy: 

1. Stowarzyszeniem Autorów  

z siedzibą ………….:  

- reprezentowanym przez:  Z-cę Dyrektora Generalnego  

2. Związkiem Producentów  

z siedzibą ………………:  

- reprezentowanym przez: Przewodniczącego  i Skarbnika  

3. Stowarzyszeniem Artystów Wykonawców Utworów 

z siedzibą ………….. 

- reprezentowanym przez: 

Dyrektor i Skarbnika Zarządu  

- z jednej strony  

a 

Poland X  sp. z o.o.  

z siedzibą: …………………… 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora Sprzedaży  …………- prokurenta 
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Dyrektora Finansowego ………….- prokurenta. 

§ 1 

I. Celem zakończenia sporów sądowych: 

1. przed Sądem Okręgowym w Warszawie,  

2. przed Sądem Okręgowym w Warszawie,  

3. przed Sądem Okręgowym w Warszawie, . 

 

oraz zaspokojenia roszczeń dochodzonych w tych sprawach, ………… Poland 

sp. z o.o. zobowiązuje się zapłacić na rzecz: Stowarzyszenia Autorów 

……..,Związku Producentów …….., Stowarzyszenia Artystów Wykonawców 

Utworów ……….., w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia niniejszej ugody 

przez sąd w trybie określonym w przepisach kodeksu postępowania cywilnego 

powołanych w §5 poniżej, łączną kwotę: 950 000 zł, w tym: 

1. na rzecz Stowarzyszenia Autorów kwotę ………….. 

2. na rzecz Związku Producentów kwotę ; 

3. na rzecz Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów kwotę ……….. 

II.  Ze swej strony Stowarzyszenie Autorów ,Związek Producentów  oraz 

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów oświadczają, że powyższa 

kwota w całości wyczerpuje i zaspakaja ich roszczenia będące przedmiotem 

powyżej wskazanych postępowań sądowych. 

III. Strony wzajemnie znoszą koszty postępowań wyżej wymienionych 

postępowań sądowych. 

§ 2 

I.  Poland X sp. z o.o. oświadcza, że w odniesieniu do okresu od dnia 

……………... do dnia …………..., dokonywał rozliczeń zgodnie ze swoimi 

obowiązkami wynikającymi z art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i opartego o nie rozporządzenia wykonawczego (Rozporządzenie 

Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii 

urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych 

urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów - 

Dz. U. 2003 nr 105 poz. 991), przekazując uprawnionym organizacjom od 

wielkości sprzedaży w powyższym okresie stosowne kwoty należnej opłaty.  
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II. Stowarzyszenie Autorów, Związek Producentów oraz Stowarzyszenie Artystów 

Wykonawców Utworów, przyjmują oświadczenie zawarte w § 2 pkt I. i 

oświadczają  w związku z tym, że: 

1. akceptują dokonane przez Poland X sp. z o.o. rozliczenie opłaty za okres 

od dnia …………  do dnia ……….. 

2. otrzymana z tego tytułu kwota opłaty w całości wyczerpuje i zaspokaja ich 

roszczenie za powyżej określony okres sprzedaży i nie będą dochodzić w 

tym zakresie roszczeń w przyszłości. 

§3 

Strony niniejszym deklarują wolę  współdziałania przy rozwijaniu systemu opłat, 

o których mowa w art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w  

 

szczególności podejmowania działań zmierzających do wypracowania wspólnego 

stanowiska dotyczącego aktualizacji zapisów załącznika do rozporządzenia 

wykonawczego. 

§ 4 

Strony zgodnie wnoszą o zatwierdzenie przez Sąd w postępowaniach 

wskazanych powyżej w §1 niniejszej ugody w trybie art. 18314 oraz 18315 k.p.c. 

§6 

Ugoda została sporządzona w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron,  jeden dla Mediatorów, oraz po jednym dla sądów 

prowadzących powyżej wymienione postępowania. 

Strony ……………………………….. 
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PCM 950/11/11                                                                 Warszawa, dn.  

Sygn. akt   ……………                            

 Sąd ……… w Warszawie  

 Wydział ……………………….. 

Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa  

Protokół z przebiegu mediacji 

 W związku z wydanym przez Sąd postanowieniem o skierowaniu do 

mediacji sprawy o sygn. akt ………. pomiędzy firmą .............,  reprezentowaną 

przez ………..a Panem Grzegorzem/firmą  ......................,  reprezentowanym 

przez ……….przesyłamy protokół z postępowania mediacyjnego. 

Mediacja odbyła się pomiędzy firmą ......................... z siedzibą w 

Warszawie przy ul. .................................... a panem Grzegorzem/firmą  

..................zamieszkałym w Warszawie przy ul. ..................................... 

Mediację prowadzili mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji …… i …… 

Posiedzenia mediacyjne odbywały się w siedzibie Polskiego Centrum Mediacji w 

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok. 122 

Po przyjęciu sprawy mediatorzy skontaktowali się ze stronami i zaprosili 

strony na wstępne spotkania informacyjne. Spotkania te odbyły się w dniu 

16.06.2011 r. o godz. 15.00  z ...................... i o godz. 17.00 z......................... 

 W trakcie tych posiedzeń mediacyjnych mediatorzy poinformowali strony 

o zasadach mediacji, a strony potwierdziły chęć uczestniczenia w niej. 

Następnie odbyły się kolejne posiedzenia mediacyjne w dniach: 

20.08.2011 r. (wspólne), 22.08.2011 r., 25.08.2011 r.,  (posiedzenia mediacyjne 

pośrednie) i  10.09.2011r. (posiedzenie mediacyjne wspólne), na którym strony 

podpisały ugodę mediacyjną. 

W załączeniu przesyłamy ugodę i wnioski stron oraz oryginały/kopie 

pełnomocnictw: 

 o zatwierdzenie ugody mediacyjnej, 

 o zwrot ¾ opłaty sądowej uiszczonej od wniesienia pozwu   

                          Z wyrazami szacunku 

             (Mediatorzy) 

Wykonano w 4 egzemplarzach: 

– egz. nr 1 – Sąd ………  

– egz. nr 2 – powód/pełnomocnik 

– egz. nr 3 – pozwany/pełnomocnik 

– egz. nr 4 – PCM 
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Mediacje pracownicze. 

Nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w grudniu 2005 r. wprowadziła również 

możliwość prowadzenia mediacji kierowanych z wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Niestety spośród wszystkich mediacji cywilnych, do mediacji najrzadziej trafiają sprawy 

kierowane z tych wydziałów. Pomimo (w oparciu o doświadczenia Polskiego Centrum Mediacji) 

pozytywnych wyników i większości zawieranych w tych sprawach ugód. 

Natomiast z punktu widzenia metody i procedury mediacji, właśnie ona jest najbardziej właściwa 

do radzenia sobie z konfliktami i sporami w środowisku pracy. W swoim miejscu pracy spędzamy 

prawie tyle samo czasu, co w domu, a nawet (niestety!) niektórzy zdecydowanie więcej. Relacje, 

jakie nawiązujemy z naszymi współpracownikami, szefami i podwładnymi często przekraczają 

granice właściwe dla relacji pracowniczych. Bywa, że starcie tych ról – pracownika i 

koleżanki/kolegi z pracy doprowadza do konfliktów i sporów, które powstając na gruncie różnego 

spojrzenia na sprawy zawodowe, z czasem może prowadzić również do konfliktu relacji, co 

można przedstawić jako wzajemną niechęć do siebie i świadomą lub podświadomą chęć 

przeciwstawiania się zdaniu współpracownika. Jeśli taki konflikt nie zostanie rozwiązany, to dalej 

już spirala konfliktu skręca się w coraz bardziej skomplikowany węzeł. Skonfliktowane strony – 

żadna przecież nie chce się poddać – wciągają do niego inne osoby, tworząc różnorakie koalicje i 

zanim się spostrzeżemy już mamy podzieloną organizację na tych, którzy popierają pana Z i tych, 

którzy popierają panią B i pewną grupę osób stojących, co prawda z boku, ale często też 

próbujących w tej sytuacji ugrać coś dla siebie. Sytuacja w miejscu pracy staje się bardzo trudna, 

atmosfera sprzyja wszystkiemu innemu, oprócz pracy. Często bywa tak, że osoby, które 

„rozkręciły” konflikt są już nim zmęczone i chciałyby go zakończyć, lecz nie mogą – reprezentują 

już nie tylko siebie, ale stworzone przez siebie koalicje. Właśnie wtedy doskonała jest mediacja, 

która w poufnej atmosferze pozwala stronom zrozumieć swój punkt widzenia (co nie oznacza 

akceptacji), często poznać rzeczywiste powody i intencje decyzji i sposobów działania drugiej 

strony i znaleźć rozwiązanie, które pozwoli obu stronom wyjść „z twarzą” z tej sytuacji.  

Coraz częściej pracodawcy, nie chcąc wpaść w przedstawiony powyżej mechanizm, sami 

zgłaszają się do mediatorów, widząc w nich osoby, które pomogą stronom nie tylko rozwiązać 

konflikt, ale przede wszystkim zbudować dobre i konstruktywne relacje między pracownikami na 
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przyszłość. A dobra atmosfera w pracy sprzyja nie tylko pracodawcom – poprawiając wydajność, 

a przede wszystkim pracownikom, którzy z przyjemnością przychodzą do swojego miejsca pracy, 

a także nie wynoszą z niego problemów i złego humoru, który rzutowałby również na relacje i 

stosunki rodzinne i przyjacielskie.  

Konflikty w miejscu pracy. 

Konflikty w zakładzie mają bardzo szeroki zakres. Na jednej osi są konflikty grupowe – 

strajki w miejscu pracy, aż po różnego rodzaju manifestacje w miejscach publicznych, czy 

okupacje przestrzeni publicznej. Na drugiej osi mamy zachowania trudno dostrzegalne  wyrażane 

poprzez bierny opór, lekceważenia poleceń, niedbałe wykonywanie obowiązków lub nadmierną 

dokładność stosowania procedur (strajk włoski).  Miejsce pracy i pracownicy, to konglomerat 

wewnętrznych sprzeczności i różnorodnych konfliktów strukturalnych (pracownik – pracodawca), 

personalnych – wynikających chociażby z niezależnego od osób konfliktu pokoleń, który swoje 

źródło ma w konflikcie wartości. W tej pełnej sprzeczności społeczności możemy wyróżnić dwa 

rodzaje grup społecznych: formalne oraz tą drugą warstwę podskórną, czyli tzw. drugie życie.  

Społeczność miejsca pracy wyraźnie charakteryzuje się już  pierwszym z elementów wzorca 

konfliktów Mortona Deutscha – konfliktem potencjalnym. Wzajemna zależność pomiędzy 

osobami pracującymi w jednym miejscu pracy -  wszak efekty pracy, wizerunek firmy, zyski, a co 

za tym wynagrodzenie poszczególnych pracowników  uzależnione są od pracy całego zespoły – 

prowadzi do sytuacji, iż czasami wystarczy tylko drobna iskra, niezrozumienie wzajemnych 

intencji by doprowadzić do konfliktu, który za chwilę już będzie jawny, a strony konfliktu będą 

budowały koalicje wciągając pozostałe osoby w swoje sprawy. 
Rodzaje konfliktów pracowniczych: 

funkcjonalne – polegające na niewłaściwym wykonywaniu zadań powierzonych pracownikowi. 

To niewłaściwe wykonanie zadania może wypływać z różnych przyczyn: świadomego działania 

lub nieświadomego np. poprzez niezrozumienie polecenia, zapomnienia jego treści, braku 

kwalifikacji do wykonania takiego zadania. Może dojść również do błędnej oceny wykonanego 

zadania przez przełożonego. 

organizacyjne – polegające na niewłaściwej organizacji pracy – nieprawidłowe wykorzystanie 

pracowników nie uwzględniające ich kwalifikacji, możliwości, zainteresowań.   

charakterologiczne  – polegające na silnym konflikcie relacji i wzajemnej niechęci pomiędzy 

współpracownikami, pracownikiem a przełażonym itd. Z jednej strony charakteryzują się oporem 

podwładnego przed wykonaniem powierzonego zadania - wydane polecenie nie zostaje 
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wykonane, zostaje wykonane dobrze ale po wyrażeniu niezadowolenia, zadanie jest wykonane ale 

sprzecznie z zaleceniami lub zostaje wykonane niedbale. Z drugiej strony narzucaniem przez 

przełożonego zadań, które nie są wykonalne, gdyż np. pracownik nie posiada odpowiednich 

zasobów technicznych.  

Konflikty charakterologiczne powiązane są z indywidualnymi reakcjami na konflikty i mogą to 

być m.in: 

 „Odwlekanie” konfliktu, czyli odraczanie działań. Osoba, stosująca  taką strategię działania w 

sytuacji konfliktu postrzega daną sytuacje jako niekonfliktową używając różnych metod i technik 

np. przeformułowania: „to nie żaden konflikt, to tylko drobna różnica zdań”, „mam czas 

poprzyglądam się sytuacji i jeśli rzeczywiście będzie trudna, to zareaguję właściwie”. Dąży do 

niepodejmowanie jakichkolwiek działań, „omijając” problem tak długo jak to możliwe. Oczekuje 

na zmiany, które mogą nastąpić, na zdarzenie losu. Występuje wiara lub przekonanie, że problem 

sam zniknie. Osoby stosujące tą taktykę często postrzegane są jako bezkonfliktowe. 

Ignorowanie konfliktu – to pomijanie „milczeniem” problemu. Źródłem takiego zachowania jest 

przekonanie, że brak decyzji wywoła mniejszy konflikt. W tego rodzaju zachowaniach jedna 

strona konfliktu nie słucha argumentów i nie stara się zrozumień drugiej strony. 

Rezygnacja z dążeń – to rezygnacja z własnych potrzeb a więc ustępowanie pola przeciwnikowi. 

Taka sytuacja występuje zarówno w chwili, gdy rezygnujemy z własnych potrzeb jeszcze przed 

walką z drugą stroną, gdy poddajemy się w jej trakcie lub też przegrywamy walkę. 

Reorientacja – istotą tego rodzaju zachowania jest szukanie „kozła ofiarnego”. Wskazanie 

winnego i skierowanie na niego „sił” biorących udział w konflikcie. Jest to doraźna metoda, której 

towarzyszą silne emocje. Metoda ta jest często stosowana w konfliktach pracowniczych, bywa że 

kończy się mobbingiem w stosunku do jednego lub grupy pracowników.  

Podjęcie walki – czyli zachowanie mogące prowadzić do dominacji lub wręcz zniszczenia jednej 

ze stron konfliktu przez drugą. Tak kategoria zachowań opiera się na założeniu, że ważne są tylko 

moje interesy. Nie interesuje nas co chce osiągnąć druga strona. Opiera się często na poczuciu 

siły, przewagi nad drugą stroną, a nie na racjonalnych argumentach.  

pseudokonflikty  – mogą być wywoływane zarówno przez pracodawcę jak i przełożonego, w 

celu ukrycia rzeczywistych źródeł konfliktów, rzeczywistych ich przyczyn. Zawsze dotyczą 

innego tła niż rzeczywiste różnice.   

utajone – nie  ujawniane publiczne, a toczone w warstwie „podskórnej” . Na pozór relacje 

pomiędzy osobami będącymi w konflikcie utajnionym są pozytywne, niemniej ujawniają się w 

półsłówkach, niedopowiedzeniach na poziomie drugiego życia w miejscu pracy.  
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jawne – zgodnie z wzorcem konfliktu Mortona Deutscha, kiedy strony podejmują jawne działania 

w celu eskalacji, rozstrzygnięcia, rozwiązania konfliktu.  Są to otwarte, często publiczne starcie 

między podwładnym i przełożonym i uniemożliwia dalsze wspólne kontynuowanie zadań. 

Ze względu na liczbę pracowników zaangażowanych w konflikt, wyróżniamy konflikty 

jednostkowe i zbiorowe. Ze względu na przedmiot konfliktu, wyróżniamy konflikty: 

- ekonomiczne - dotyczące poprawy warunków pracy i wynagrodzenia; 

- polityczne - przeniesienie politycznej walki klas; 

- wartości i celów  realizowanych przez zakład pracy; 

- kompetencyjne, dotyczące zakresu władzy, wynikające z różnic w ocenach praw i obowiązków 

własnych i cudzych; 

- ambicjonalne lub prestiżowe, wynikające z różnic między zajmowaną pozycją społeczną a 

pełnioną funkcją służbową, własną lub cudzą. 

Źródła powstawania konfliktów.  

Głównymi źródłami konfliktów w organizacjach są zakłócenia sfery komunikacji, struktur 

organizacyjnych lub zachowań ludzkich, czyli m.in.: 

- wprowadzanie zmian w organizacji pracy organizacji  - jest, to sytuacja zmiany w 

dotychczasowych standardach pracy i jak każda zmiana, jeśli nie jest właściwie przygotowana 

może spotkać się z niechęcią osób, których ona dotyczy. A ta niechęć będzie przeobrażać się w 

konflikty;   

- nieodpowiednie wyposażenie techniczne uniemożliwiające właściwe wykonywanie pracy, bądź 

niedostosowania tegoż wyposażenia do procedur, ilości pracowników itp.; 

- system wynagradzania pracowników -  motywacja ekonomiczna i pozaekonomiczna, 

obowiązujące systemy wynagrodzeń a rzeczywiste kwalifikacje personelu, poziomem ponoszonej 

odpowiedzialności, trudnością wykonywanej pracy; 

- charakterystyka społeczno-demograficznych pracowników – wynikające m.in. z różnic 

kulturowych, konfliktu pokoleń itp. Konflikty kulturowe nabierają coraz większego znaczenia 

wprost proporcjonalnie do narastającej globalizacji oraz wędrówki ludzi za miejscami pracy. 
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- stres – życie w nieustannych pośpiechu, pod presją stałej oceny i poczuciu zagrożenia o miejsce 

pracy lub dobre wynagrodzenie powoduje również silne emocje i życie w ciągłym stresie; 

- niewłaściwa komunikacja – także w przypadku konfliktu pracowników, główną przyczyna 

konfliktów jest niewłaściwa komunikacja, tworzenie barier komunikacyjnych zarówno przez 

pracowników między sobą jak i przez pracodawcę. Coraz bardziej, zwłaszcza dużych firmach 

stosowana komunikacja e.mailowa z jednej strony można powiedzieć, iż ułatwia komunikację, 

gdyż nie dopuszcza do emocjonalnej bezpośredniej rozmowy, która przy silnych emocjach i 

predyspozycjach charakterologicznych może prowadzić do gwałtownej eskalacji konfliktu. Z 

drugiej strony pozostawia bardzo dużą przestrzeń interpretacyjną dla odbiorców komunikatów e-

meilowych, co często prowadzi do jeszcze większego wzajemnego niezrozumienia i również 

eskalacji konfliktów. 

Indywidualne podejście każdego z pracowników do życia i pozycji życiowych w połączeniu z 

decyzjami podejmowanymi w sytuacji konfliktu przedstawił  Thomas A. Harris 
1
 

„Ja jestem OK. – Ty  jesteś OK.” 

Takie podejście charakteryzuje się postrzeganiem siebie jak i drugiej strony jako osób w pełni 

wartościowych, zasługujących na wzajemny szacunek.  W sytuacji konfliktu osoby w taki sposób 

postrzegający siebie i innych będą dążyły do porozumienia, które będzie akceptowalne i 

satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. 

„Ja jestem OK. – Ty nie jesteś OK.” 

Takie podejście charakteryzuje się postrzeganiem siebie jako osoby w pełni wartościowej 

natomiast drugiej strony jako osoby, z którą nie wszystko jest w porządku i nie ma potrzeby 

traktować jej z szacunkiem czy uznaniem. W sytuacji konfliktu osoby w taki sposób postrzegające 

siebie i innych będą dążyły do udowodnienia winy drugiej stronie i obciążenia jej wszelkimi 

konsekwencjami za konflikt. 

 

 

„Ja nie jestem OK. – Ty jesteś OK.” 

                                           
1
 Harris T.A. “I’am OK – You’re OK.” Avon Books, 1967 
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Takie podejście charakteryzuje się postrzeganiem siebie jako osoby niegodnej szacunku a drugiej 

strony jako w pełni wartościowej i godnej szacunku. W sytuacji konfliktu osoby w taki sposób 

postrzegający siebie będą unikać konfliktu, dostosowywać się do oczekiwań i potrzeb drugiej 

strony stosując mechanizmy zastępcze rozładowania negatywnych emocji związanych z brakiem 

akceptacji konieczności dostosowania się. 

„Ja nie jestem OK. – Ty nie jesteś OK.” 

Takie podejście charakteryzuje się postrzeganiem siebie  jak i drugiej strony jako osoby niegodnej 

szacunku. Wszyscy jesteśmy skazani na przegraną. Nie ma wyjścia z sytuacji, które byłaby do 

przyjęcia, więc należy wszystko zniszczyć. Po nas zostaje tylko spalona ziemia. 

Taktyki działania w sytuacji konfliktu w powiązaniu z grami transakcyjnymi.
2
 

Styl Taktyka Stanowisko Cel 

Postawa 

agresywna – 

rodzic 

krytyczny 

Przyjęcie ustalonej pozycji „Nie ruszymy się stąd” Wymuszenie dostosowania 

Grożenie „Jeśli wymagania nie będą 

spełnione, to …” 

Dominacja 

Nieodwołalne działania „Wiem, że blefujesz” Kapitulacja 

Ośmieszanie, żarty, 

zniewagi 

„Ależ, to głupie” Umniejszenie, 

zdyskredytowanie 

przeciwnika 

Przemoc, szkodzenie Propozycja nie do odrzucenia” Strach 

Atak na wieli frontach „Nie będziesz nawet wiedział, 

co Cię trafi” 

Zamęt, przeciążenie 

Nadużywanie stanowiska „Ja tu mam ostatnie słowo” Włądza 

Naukowe mydlenie oczu „To niewykonalne” Dominacja oparta na wiedzy 

Wet za wet „Co powiesz na to” Prężenie muskułów 

Atak uprzedzający „Jestem tak niebezpieczny” Groza, strach 

                                           
2
 Nora Dohert. Marcela Guyler “Mediacjia i rozwiązywanie konfliktów w pracy” Oficyna a Wolters Kluwer business 

2010 
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Odwołanie się do 

wyższych organów 

decyzyjnych 

„Ktoś inny musi o tym 

zdecydować” 

Lobby u władzy 

Postawa 

uległa – 

Dziecko 

uległe 

Zmiana tematu „Przejdźmy dalej” Unikanie 

Unikanie, wycofanie „Czy możemy do tego wrócić 

kiedy indziej” 

Opóźnianie 

Oferty pojednawcze „Bądź dla mnie miły” Podporządkowanie 

Ukazywanie swoich 

słabości 

„Róbcie sobie, co chcecie” Współczucie lub wsparcie 

Postawa 

uległo 

agresywna – 

dziecko 

zbuntowane 

Wykorzystywanie 

poczucia winy 

„Gdybyś tylko mnie docenił” Zgoda powodowana 

poczuciem winy 

Samookaleczenie „Popatrz tylko do czego 

doprowadziłeś” 

Zemsta 

Złośliwość „I kto tu jest tym złym” Odwrócenie układu sił 

Szantaż „Nie chcesz chyba, żeby to 

wyszło na jaw?” 

Odwrócenie układu sił 

Mącenie „Sprawa nie jest prosta” Zamęt, rozproszenie sił 

Odwoływanie się do 

historii i względów 

„Nie możesz mi tego zrobić” Manipulacja 

Spuszczenie psów – 

angażowanie wrogów 

„Nie panuje nad nimi” Pośrednia agresja 

Odwracanie kota ogonem 

– zmiana tematu i zmiana 

zainteresowań 

„Tak naprawdę nie ma 

problemu” 

Władza zabijania słowem 

Oczernianie, pomawianie „Jakim trzeba być 

człowiekiem, żeby zrobić coś 

takiego..?” 

Niszczenie moralnego oparcia 

drugiej osoby 

Zmiana postaci „Pojawiam się i znikam..” Mieszania zasad, warunków, 

stylu działania 
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Lokajstwo „Naprawdę podziwiam..” Tworzenie sojuszu przez 

służalczość, pochlebstwo 

Postawa 

asertywna - 

dorosły 

Przełom „A gdybyśmy..?” Kreatywne rozwiązanie 

Poszukiwanie sedna 

sprawy 

„Co naprawdę ma znaczenie?” Rozwiązanie normatywne 

Odkrywanie wspólnych 

obszarów 

„Czego pragniemy oboje?” Rozwiązania oparte na 

współpracy 

Coś za coś „Jeśli mamy z tego 

zrezygnować..” 

Kompromis 

Racjonalna analiza „Ustalmy, jaki jest problem?” Określenie problemu 

Pytania o negatywne 

aspekty 

„W jaki sposób to jest dla 

Ciebie krzywdzące?” 

Empatia 

Rozważaniem różnych 

rozwiązań 

„”Jakie mamy możliwości?” Kreatywne rozwiązywanie 

problemów 

Metaanaliza „”Przyjrzyjmy się, w jaki 

sposób próbujemy to 

rozwiązać” 

Wzrost świadomości i jakości 

procesu 

Szeroka perspektywa „Jak ten problem wpływa na 

innych?” 

Poszerzenie lub ponowne 

określenie problemu 

Dobrzy ludzie „Co jest tutaj właściwe?” Ponowne określenie w 

kategoriach molarnych 

Pozytywne intencje „Jaki jest nasz prawdziwy 

cel?” 

Ponowne określenie celów 

jako wspólnego obszaru 

Poszukiwanie rozwiązania 

korzystnego dla obu stron 

„Co będzie dobre dla nas 

obojga?” 

Pozytywne, trwałe 

rozwiązanie 

Osoby trzecie „Kogo możemy poprosić o 

pomoc w osiągnięciu 

wywwyniku?” wyniku?” 

Osiąganie wyników w wyniku 

wspomagania lub mediacji 

Standardy mediacji pracowniczych Polskiego Centrum Mediacji 



 

 

 
Polskie Centrum Mediacji Z.G. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  

 
38 

       Mediacja jest procesem, w którym skonfliktowane strony w dobrowolny sposób i  w 

obecności bezstronnego i neutralnego mediatora porozumiewają się. Strony zachęcane są do 

zachowania  poufności w kwestiach dotyczących konfliktu. 

 W przypadku mediacji pracowniczych stronami  mogą być:  

1. mediacje pomiędzy pracownikiem i pracownikiem  

2. mediacje pomiędzy pracownikiem  i przełożonym 

3. mediacje pomiędzy pracownikiem i pracodawcą  

4. mediacje w przypadku sporów zbiorowych 

      Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery 

komunikacyjne, rozważyć i opracować propozycje różnych rozwiązań sytuacji konfliktowych i 

zadbać o to, by zawarte porozumienie było satysfakcjonujące dla obu stron.  

W tego typu mediacjach skuteczne i efektywne  prowadzenie  zależne jest w dużym stopniu od 

profesjonalizmu i etyki zawodowej mediatora. 

Przebieg mediacji – etapy 

1. Mediacja może być prowadzona na podstawie zlecenia przez sąd (wówczas obowiązują 

standardy prowadzenia mediacji takie jak w mediacjach cywilnych),  stron bezpośrednio 

zaangażowanych w konflikt oraz  osób trzecich, np.  kierownictwa, związków 

zawodowych itd. 

2. Mediator przygotowuje strony do mediacji. Może włączyć w tryb przygotowań również 

osoby trzecie,  nie będące bezpośrednio zaangażowane w konflikt np. (przełożony obu 

stron, czy przedstawiciele związków zawodowych). 

3. Na spotkaniach wstępnych informacyjnych mediator udziela dokładnych informacji 

stronom o tym, jak będzie przebiegał proces mediacji, jakie są korzyści dla stron takiego 

sposobu rozwiązania konfliktu, wyjaśnia jaka będzie jego rola, udziela informacji co do 

kosztów mediacji, odbiera zgodę stron na udział w niej. 

4. Po ustaleniu daty i miejsca sesji wspólnej mediator upewnia się czy zawieszono wszelkie 

działania w związku z toczącymi się mediacjami, co jest podstawowym warunkiem 

rozpoczęcia procedury mediacji  

5. W czasie sesji wspólnej strony po przedstawieniu swojego punktu widzenia dążą do 

porozumienia obejmującego całość sporu lub zawierają porozumienie obejmujące część 

negocjowanych problemów.  

6. Mediator powinien upewnić się, czy strony mają wiedzę jak porozumienie wprowadzić w 

życie, przy czym ugoda nie może być sprzeczna z prawem, musi być zgodna z zasadami 
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współżycia społecznego, nie zmierza do obejścia prawa i jest zrozumiała dla wszystkich 

uczestników procesu i nie zawiera sprzeczności 

7. Podpisanie ugody i sporządzenie protokołu kończy mediację. 

Osoba mediatora 

1. Mediator jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia tego typu mediacji, stale 

doskonali swe umiejętności poprzez szkolenia, poszerza swą wiedzę w zakresie 

podstawowej znajomości prawa. 

2. Mediator jest moderatorem, facylitatorem spotkań. Prowadzi spotkania w oparciu o zasady 

etyki zawodowej 

3. Rzetelnie informuje wszystkich uczestników mediacji o korzyściach, procedurze i 

kosztach mediacji 

4. Dba o to, by podstawowe standardy mediacji, zasady, cele były dobrze określone i 

przedstawione stronom tak, by dla stron były zrozumiałe 

5. Zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji, stara się o to by 

miejsce do prowadzenia mediacji było neutralne. Dopuszcza jednak, by np. w przypadku 

sporów zbiorowych czy konfliktach, w których  jest wielu uczestników mediacja 

odbywała się na terenie zakładu pracy, firmy. Zadba jednak o to by pomieszczenie w 

którym odbywa się mediacja było neutralne (np. sala konferencyjna, stołówka) 

6. Mediator jest pomocny w udrażnianiu procesu komunikacji, poprzez zadawane pytania 

pomaga stronom uwzględnić punkt widzenia drugiej strony konfliktu, jej potrzeby, 

emocje,  cele i korzyści. 

7. Diagnozuje typ konfliktu, przeciwdziała impasowi, dba o równowagę stron, nie odbiera 

żadnych korzyści od stron, nie wchodzi ze stronami w relacje mogące budzić wątpliwości 

co do jego  bezstronności 

8. Czuwa nad poprawnością spisanej ugody pod względem prawa,  posiada wiedzę, która 

pozwoli ostrzec strony przed nieskutecznymi warunkami ugody. Dba o to, by ugoda była 

czytelna, zrozumiała i spójna wewnętrznie  

9. Po zakończeniu mediacji mediator sporządza protokół z posiedzenia mediacyjnego  

 Uczestnicy mediacji: 

1. W mediacjach pracowniczych mediator może spotkać się z osobami trzecimi nie będącymi 

jej uczestnikami . Ważne jest jaką funkcję  pełnią te osoby w konflikcie, czy wspierają 

działania konfliktowe, czy wpływają na rozwiązania konfliktu. 
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2. W sytuacji konfliktu relacji,  nie jest wskazane prowadzenie mediacji z udziałem 

pełnomocników, ( np. radca prawny ) mediator wówczas  dba o to,  by mediacja odbywała 

się tylko przy udziale stron. 

3. Uczestnicy maja prawo do przerw w procesie mediacji, mogą wówczas skorzystać z 

pomocy odpowiedniego specjalisty. Decyzja o tym pozostaje w rękach stron . 

4. Na czas trwania mediacji strony i osoby trzecie  zawieszają wszelkie działania w związku 

z toczącymi się mediacjami – związki zawodowe, przełożony, pracodawca 

Dokumentacja  

1. W mediacjach pracowniczych ugoda jest dokumentem kończącym mediacje. Istnieje 

możliwość przygotowania akceptowanego przez strony protokołu rozbieżności. 

2. Mediator zachowując zasadę poufności może pisemnie przekazać swoje sugestie 

dotyczące konfliktogennych przyczyn działalności zakładu pracy, organizacji itp.  

3. Na życzenie stron może powstać ugoda dla pracodawcy, będąca świadectwem 

rozwiązanego konfliktu,  a także ugoda regulująca warunki wzajemnych relacji pomiędzy 

stronami. 

4. Dokumentacja z mediacji jest przechowywana przez mediatora lub ośrodek mediacyjny  w 

sposób respektujący zasadę poufności. Może ona zawierać pisemną zgodę stron na 

mediację, dane osobowe stron, kopie protokołów, porozumień mediacyjnych.   

Typy mediatorów  

umocowani społecznie – osoby publiczne z dużym autorytetem, mający dobre wcześniejsze 

relacje ze stronami, który często są utrzymywane po zakończeniu sporu,  nie jest bezstronny a 

sprawiedliwy, zaangażowany we wdrażanie porozumienia, może stosować osobisty wpływ lub 

presje społeczna 

Mediatorzy często spotykaniu w konfliktach pracowniczych, będącymi jednocześni pracownikami 

firmy: 

uprawnieni - mediacja ewaluacyjna (pionowa) – mediator jest mentorem – ekspertem 

zewnętrznym:  

życzliwie wspierającym – mogą posiadać osobiste relacje ze stronami oraz środki potrzebne do 

wdrażania porozumienia, posiada autorytet pozwalający na doradzanie, co do zasady bezstronny, 

poszukuje najlepszego dla wszystkich rozwiązania,  
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uprawnieni - kierowniczo-administracyjnym – posiadają trwające, wynikające z autorytetu 

relacje ze stronami, ma silny interes w wyniku sporu,  dążą do rozwiązania  stworzonego 

wspólnie ze stronami w ramach narzuconych parametrów i spełniającego oczekiwania mediatora, 

posiada autorytet pozwalający na doradzanie, proponowanie lub podjęcie decyzji, może posiadać 

środki potrzebne do monitorowania oraz wdrażania porozumienia, nawet metody nacisku lub 

przymusu, które też może stosować aby osiągnąć porozumienie  

niezależni – neutralny, bezstronny, służy dobru obu stron, obopólne, akceptowalne rozwiązanie –

stworzone przez strony, on tylko/aż wspiera je w tym poszukiwaniu, nie posiada autorytetu 

pozwalającego na wdrożeniu porozumienia 

Techniki charakterystyczne dla mediacji pracowniczych: 

Burza mózgów; 

Przerwa w mediacji; 

Metafora; 

Weryfikacja BATNA (najlepszy z innych sposobów zaspokojenia potrzeb  nazywamy “BATNA” 

(z ang. Best Alternative To a Negociated Agreement). Jest to skrót dobrze oddający sens tego 

pojęcia – nasza Najlepsza Alternatywa do Negocjowanego Porozumienia) , WATNA (Najgorszy  

z możliwych sposobów zaspokojenia potrzeb  nazywamy “WATNĄ” (z ang. The Worst 

Alternative To a Negociated Agreement). Jest to skrót dobrze oddający sens tego pojęcia – nasza 

Najgorsza Alternatywa do Negocjowanego Porozumienia). WATNA daje odpowiedź każdej 

ze stron na pytania: co zrobi jeśli nie zawrze ugody z drugą stroną? Ogólnie można 

stwierdzić, że im atrakcyjniejsza jest WATNA którejś ze stron, tym większe są wymagania 

względem ugody, a przez to trudniejsze może okazać się zawarcie porozumienia.  

BATNA daje odpowiedź każdej ze stron: jakie mają inne realne możliwości w stosunku do 

istniejących propozycji porozumienia?  

Sprawdzenie BATNA i WATNA stron pozwoli sprawdzić: 

jaka jest siła negocjacyjna stron,  

jakie rozwiązania preferują strony, 

jaka jest pewność realizacji BATNA/WATNA, 

jakie są słabe punkty BATNA/WATNA. 
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Pytania w mediacjach pracowniczych: pytania hipotetyczne – załóżmy, że…, co się stanie jeśli 

nie dojdziecie do porozumienia, co Państwo zyskają, a co Państwo stracą….?; 

pytania linearne – co, gdzie, kiedy jak ……,  pytania cyrkularne - jak Pan sądzi, co powie 

księgowa dyrektorowi, jeżeli zobaczy treść tej ugody?. Pytania szczególnie istotne w mediacjach 

pracowniczych, kiedy chcemy dowiedzieć o punkcie widzenia stron i relacjach między stronami, 

które z różnych przyczyn mają wpływ na konflikt niemniej nie sa w niego bezpośrednio 

zaangażowane.  

Mobbing 

Mediacja sprawdza się również w sytuacji mobbingu. Zgodnie z trzyletnim programem 

prowadzonym przez rząd norweski w różnorodnych miejscach pracy, od zakładów 

zatrudniających ponad tysiąc pracowników do małych 5-10 osobowych firm, okazało się, że 

właśnie mediacja jest najlepszą metodą na ten problem, kiedy zostanie zgłoszony fakt mobbingu 

lub podejrzenie o jego stosowaniu. Pozytywnie oceniana była ona zarówno przez mobberów – 

osoby stosujące mobbing, jak i przez osoby mobbowane, przede wszystkim za to, że nie niszczy 

relacji między stronami, a pozwala je naprawić i budować na nowo.  

W literaturze anglojęzycznej, poświęconej zagadnieniu przemocy w miejscu pracy, funkcjonują 

dwa pojęcia: bullying oraz mobbing (termin bullying jest używany w Wielkiej Brytanii, Irlandii i 

Australii; w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przyjęto termin mobbing; ten ostatni zadomowił 

się również w Niemczech, Finlandii, Norwegii, Szwecji, a także w Polsce). W innych krajach 

europejskich – choć termin mobbing zdobywa tam coraz większą popularność – na określenie 

tego zjawiska używa się wyrażeń, które na język polski można przełożyć jako: molestowanie 

moralne – harcèlement moral (Francja), nękanie lub maltretowanie psychologiczne – acoso lub 

maltrato psicológico (Hiszpania), przymus moralny – coacção moral (Portugalia), molestowanie 

psychologiczne – molestie psicologiche (Włochy). 

W Polsce mobbing definiuje się jako długotrwałe, systematyczne prześladowanie psychiczne 

jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub obojętności pozostałych 

członków grupy bywa nazywane mobbingiem lub psychoterrorem. Jest to zjawisko 

społeczne mogące pojawić się w każdej grupie ludzi, a często ofiara mobbingu pełni rolę 

kozła ofiarnego. Prześladowca (nazywany także mobberem) ma wyższy status w grupie niż 

ofiara lub równorzędny jej. 
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Z tej definicji wynika, iż Mobbing, to szykanowaniu jednostki zwykle przez grupę 

współpracowników, ale bywa, iż również przez jednostkę. Najbardziej charakterystyczne 

zachowania w sytuacji mobbingu, to terror psychiczny, czyli zaczepki słowne, bywa że również 

fizyczne, izolacja pracownika od innych, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i zachowania w 

stosunku do drugiej osoby lub grupy, które mają na celu w stosunku do konkretnej osoby lub 

grupy odizolowanie jej od pozostałej grupy formalnej lub nieformalnej. Ofiara mobbingu zostaje 

poddana długoterminowej przemocy ekonomicznej, psychicznej i społecznej w celu zastraszenia, 

upokorzenia, a co za tym idzie ograniczenia jej możliwości i zdolności do obrony, doprowadzając 

do trzeciego poziomu wiktymizacji ofiary: 

Poziomy wiktymizacji: 

I – zaburzenie utrwalonych przekonań na temat własnej osoby 

II – wtórne zranienia – spowodowane przez niewłaściwą rekcję otoczenia 

III – przyjmowanie tożsamości ofiary 

Ofiary te wszystkie ataki odczuwają w sposób subiekty, ale mobbing daje się także potwierdzić 

intersubiektywnie. Proces mobbingu jest wielofazowy i ma długotrwały charakter. Początkiem 

mobbingu zwykle jest jakiś konflikt, bywa że mało istotny, ale na pewno, taki który nie został 

poddany żadnej próbie rozwiązania go w sposób akceptowalny dla jego uczestników. Mobber 

stosuje metody manipulacji od najbardziej subiektywnych i niezauważalnych przez ofiarę po 

najbardziej drastyczne, powodujące u ofiary izolację społeczną, poczucie krzywdy, bezsilność i 

odrzucenie przez współpracowników. Konsekwencją mobbingu jest silny stres, bywa że również 

choroby psychosomatyczne.  

Pokrewnym terminem w praktyce mającym takie samo zastosowanie jest bullying.  

Słowo bullying jest rozumiane najczęściej jako tyranizowanie, z intencją skrzywdzenia drugiej 

osoby. Agresywny akt w dużej mierze nie jest wynikiem prowokacji i powtarza się na przestrzeni 

jakiegoś czasu. Określany jest często jako, celowe, powtarzalne i nie prowokowane zachowania 

agresywne jednego lub grupy sprawców wobec ofiary; z zamiarem sprawienia jej bólu 

fizycznego, przykrości, poniżenia lub przerażenia jej, najczęściej w obliczu grupy „widzów" z 

wyraźną nierównowagą sił - niemożnością obronienia się ofiary i poczuciem bezkarności 

sprawcy.  

Można rozróżnić kilka rodzajów bullingu: 
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1) bullying bezpośredni  - jawny 

a) fizyczny;  

b) słowny (emocjonalny); 

2) Bullying pośredni  - ukryty  

a) relacyjny - obmawianie, rozpuszczanie plotek, namawianie innych do izolacji ofiary, 

odrzucania jej i ignorowania;  

b) cyber bullying - umieszczanie w sieci (e-maile, blogi, itp.) oszczerczych informacji.  

Sprawcami bullyingu zwykle są osoby impulsywne, dominujące, bez empatii, postrzegające 

pozytywnie przemoc, łaknący społecznego prestiżu z wysoką samooceną.  

Ofiarami stają się najczęściej osoby, o następujących cechach: małe poczucie bezpieczeństwa, 

lękowe, o niskim wskaźniku więzi społecznych, niskim poczuciu kompetencji, czasem outsider.  

Schematy działania w sytuacji mobbingu  

Manipulacja uczuciami  ofiary w celu jej emocjonalnego wyniszczenia. Prześladowca dąży do 

tego, aby u człowieka mobbowanego wywołać i podtrzymywać lęk, poczucie winy lub uczucie 

poniżenia, upokorzenia.  

Zastraszanie ofiara mobbingu może być zastraszana na wiele różnych sposobów, przez aluzyjne 

lub bezpośrednie komunikaty o zagrożeniu jej pozycji zawodowej i/lub społecznej w firmie, a 

nawet jej poczucia bezpieczeństwa fizycznego. Lęk mogą wywoływać u ofiary także inne, 

bardziej pośrednio zastraszające działania mobbera, takie jak: nadmierne kontrolowanie pracy 

osoby mobbowanej, fizyczne jej izolowanie lub utrudnianie jej komunikacji z otoczeniem, 

wydawanie niemożliwych do wykonania poleceń, zlecanie zadań znacznie przekraczających jej 

kompetencje, itp. Zastraszenie jest formą mobbingu stosunkowo łatwą do rozpoznania, często 

bardzo prostą i prymitywną. Czasem całkiem otwarcie używana jest tu agresja, szczególnie przy 

pogróżkach. 

Obwinianie osoby, u których systematycznie wzbudzane jest nieadekwatne poczucie winy 

stanowią chyba największą grupę osób mobbowanych.  

http://www.nf.pl/slownik/a/
http://www.nf.pl/slownik/pracy/
http://www.nf.pl/slownik/kompetencje/
http://www.nf.pl/slownik/agresja/
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Poniżanie – ofiary mobbingu są upokarzane na wiele sposobów, mniej lub bardziej bezpośrednio, 

w zależności od wyrafinowania prześladowcy. Wszelkiego rodzaju dyskredytowanie osiągnięć 

osoby mobbowanej to chyba najczęstsze sposoby podważenia jej poczucia wartości jako 

pracownika. Może to się odbywać słowami, poprzez nadmierne krytykowanie jej pracy wprost, 

ewentualnie z użyciem krzyku i poniżających wyrażeń lub przez powoływanie się na inne osoby, 

przytaczanie ich negatywnej opinii (prawdziwej lub nie). Poza tym prześladowca może poniżać 

ofiarę swoimi decyzjami i swoim działaniem, np. przez odebranie jej przyznanej nagrody, 

niesprawiedliwe nagradzanie innych, zlecanie zadań niemożliwych do wykonania lub odwrotnie, 

zdecydowanie zbyt łatwych do wykonania dla ofiary, nieuzasadnione nadmierne kontrolowanie 

jej pracy, itp. Poniżanie ofiary mobbingu często sięga jednak dalej i uderza w jej poczucie 

wartości jako człowieka, nie tylko jako pracownika. Prześladowca stosuje w tym celu: oczernianie 

i obmawianie, insynuacje dotyczące zdrowia i problemów osobistych, izolowanie od kolegów, 

utrudnianie kontaktowania się z nimi, upokarzające zachowanie się niewerbalne wobec ofiary 

(miny, uśmieszki, itp.), różnego rodzaju dowcipy i kawały ośmieszające ofiarę, itd.  

Skutki mobbingu 

Niezależnie od przyczyn i form mobbingu jego skutki są zawsze negatywne dla ofiary, a 

przeważnie również dla grupy, firmy, organizacji. Ofiary mobbingu bardzo często popadają na 

różnorodne formy zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych. W miarę nasilania się i trwania 

w czasie mobbing wytwarza u swoich ofiar poczucie odizolowania, niezrozumienia i odrzucenia. 

Ofiary mobbingu, które nie mają wsparcia społecznego ani w pracy, ani poza miejscem pracy, są 

szczególnie podatne na wyniszczenie emocjonalne.  

W grupach, w których utrzymuje się zjawisko mobbingu postępuje degeneracja procesów 

społecznych, dominują w nich różne formy manipulacji i pogarsza się komunikacja. Takie grupy, 

nawet po odejściu z nich ofiary mobbingu, bardzo często funkcjonują destrukcyjnie, co prowadzi 

do kolejnych problemów. Przeważnie lepszym rozwiązaniem dla grupy byłoby zatrzymanie 

procesu mobbingu, zanim jego ofiara opuści grupę. 

Konflikt kultur w mediacjach pracowniczych. 

W mediacjach pracowniczych coraz częściej pojawiającym się problemem, jest konflikt 

kulturowy. Zwłaszcza w dużych korporacjach międzynarodowych, gdzie pod podobnym stylem 

ubierania (wszak obowiązuje styl korporacyjny), zachowania, gestów kryją się jednak odmienne 

wzorce kulturowe i wizje świata.   Te różne wzorce kulturowe mogą prowadzić do potencjalnego 

http://www.nf.pl/slownik/warto%B6ci/
http://www.nf.pl/slownik/pracy/
http://www.nf.pl/slownik/nagrody/
http://www.nf.pl/slownik/zachowanie/
http://www.nf.pl/slownik/a/
http://www.nf.pl/slownik/mobbing/
http://www.nf.pl/slownik/pracy/
http://www.nf.pl/slownik/komunikacja/
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konfliktu kultur, wzmocnionego jeszcze konfliktem strukturalnym. Różne postrzeganie 

rzeczywistości, zachowań innych, a przede wszystkim różna interpretacja tych zachowań 

powoduje, iż zachowania innych mogą nam się wydawać śmieszne, obraźliwe czy niewiarygodne, 

co może prowadzić do mechanizmu zwanego podstawowym błędem atrybucji.
3
. 

Podstawowy błąd atrybucji – postrzegania zachowania innych osób w kontekście 

„negatywnym” zakładając, iż to negatywne zachowanie wynika z ich cech osobistych.  

Prowadzić, to może do pojawienia się w nas negatywnych emocji, które mogą skutkować 

negatywnym zachowaniem w stosunku do tak postrzeganych osób.  

W mediacjach bardzo istotny jest styl komunikowania się Edward Hall
4
 dzieli kultury pod 

względem stylu komunikacyjnego na kultury wysokiego i niskiego kontekstu. 

Komunikowanie niskiego kontekstu – charakterystyczne dla osób wyrażających swoje potrzeby, 

emocje w sposób bezpośredni. Podstawą jest funkcjonalność wypowiedzi.  Istotne jest pisemne 

porozumienie między stronami spisane w sposób jasny i bezpośredni. Tendencja do kategoryzacji 

i skupiania się na poszczególnych zadaniach. Ten sposób komunikacji charakterystyczny jest dla 

krajów Europy Północnej i Stanów Zjednoczonych.  

Komunikowanie wysokiego kontekstu – charakterystyczny dla osób wyrażających swoje 

potrzeby, emocje nie tylko poprzez słowa, ale także poprzez komunikowanie się pozawerbalne. 

Komunikat słowny często nie jest jednoznaczny, charakterystyczne jest posługiwanie się 

metaforą, półsłówkami, zostawiając dużą przestrzeń dla  słuchacza i jego interpretacji. Duże 

znaczenie ma kontekst sytuacji. Istotne jest nawiązanie i utrzymanie pozytywnej relacji między 

stronami. W taki sposób komunikuję się przedstawiciele krajów azjatyckich i afrykańskich.  

Przy zderzeniu osób o stylu komunikacji wysokiego kontekstu ze stylem niskiego kontekstu te 

ostatnie odbierane są jako osoby natarczywe, aroganckie, oczekujące jednoznacznej odpowiedzi, 

w ten sposób „stawiające pod ścianą” swoich rozmówców wywołując w nich agresję. W druga 

stronę osoby wysokiego kontekstu postrzegane są jako osoby, które z powodu niejasnych 

komunikatów mogą mijać się z prawdą, w związku z tym trudno do nich żywić zaufanie.   

Kolejny wyróżnienie przez Edwarda Hall typy kultur, to:  

                                           
3
 P.R. Kimmel Konflikt a kultura w: Deutsch M., Coleman P.T. (red.). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005.  
4
 Edward Hall „ Poza kulturą”, PWN, Warszawa 2001.  
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Kultury monochromiczne (Europa, Ameryka Północna) – duża wagę przywiązuje się do 

harmonogramów, dokładnie zaplanowanych działań, które rozpisane są krok po kroku, a 

punktualność jest wartością samą w sobie. Czas jest postrzegany liniowo, wartością jest harmonia.  

Kultury polichromiczne (Azja, Afryka, Ameryka Południowa) – czas jest postrzegany 

synchronicznie – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą powiązane. Istotna jest 

elastyczność i reakcja na zmieniająca się sytuację. Różne drogi mogą prowadzić do 

wyznaczonych celów, najistotniejsze jest nawiązanie pozytywnych relacji.   

Geert Hofstede opublikował typologię 5 wymiarów kultury
5
. Jednym z nich jest dystans do 

władzy. 

Kraje o małym dystansie do władzy, to Europa gdzie występują małe, trudno zauważalne 

różnice w statusie społecznym ludzi. Status przypisywany jest na podstawie osiągnięć, 

umiejętności. Zajmowanie stanowisk na najwyższych szczeblach nie wiąże się ze specjalnymi 

przywilejami - przywileje i wyraźne oznaki statusu budzą wątpliwości. Podwładni oczekują, iż 

wszelkie decyzje dotyczące ich pracy podejmowane będą przy ich współudziale, a co najmniej 

będą z nimi konsultowane. Mają oni łatwy i bezpośredni dostęp do przełożonego.  

Kraje o wysokim dystansie do władzy, to kraje azjatyckie, afrykański i basenu morza 

śródziemnego, charakteryzują się dużymi, mocno podkreślanymi różnicami w statusie 

społecznym ludzi. Każdy człowiek ma swój „tytuł”, status przypisywany na podstawie 

pochodzenia społecznego, wieku i płci. Nawiązywanie kontaktów między przełożonymi i 

podwładnymi jest możliwe tylko z inicjatywy przełożonych. Podwładni oczekują od przełożonych 

szczegółowych instrukcji dotyczących wykonywanej przez nich pracy, są niechętni do 

przejawiania jakichkolwiek inicjatyw samodzielnych.  

Kolejnym wymiarem kultury wg. Hofstede jest unikanie niepewności i ryzyka:  

Kultury niskiego unikania niepewności - niepewność jest naturalną częścią życia, życie należy 

przyjmować takim, jakim po prostu jest. Inne znaczy ciekawe. Liczba praw i przepisów powinna 

być ograniczona do minimum Precyzja i punktualność wymagają szczególnego wysiłku i nie są 

na co dzień konieczne. Czas to pieniądz Akceptacja dla odmiennych i innowacyjnych działań oraz 

pomysłów. 

                                           
5
 Geert Hofstede ., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2007.  
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Kultury wysokiego unikania niepewności - niepewność w życiu jest stałym zagrożeniem, z 

którym trzeba walczyć. Inne znaczy niebezpieczne Silna potrzeba ujmowania wszystkiego w 

ramy prawne nawet, gdy nie będą się one sprawdzać w praktyce. Naturalna skłonność do precyzji 

i punktualności Czas jest drogowskazem Represje wobec odmiennych zachowań i poglądów. 

Niechęć do wprowadzania innowacji. 

Kolejny wyznacznik, to:  

Indywidualizm – istotne jest dobro jednostki i ono stawiane jest wyżej niż dobro grupy, człowiek 

postrzegany jest jako niezależna jednostka. W podejmowanych działaniach istotne są zadania, 

terminowość wykonania, dobre, przyjacielskie relacje nie są niezbędne Relacje między 

pracodawcą a pracownikiem są kontraktem przynoszącym obopólne korzyści. Powiązania (np. 

rodzinne) między pracownikami są wysoce niewskazane Gwarantem wykonalności postanowień 

są pisemne umowy, zobowiązania. Szybkie i bezpośrednie nawiązywanie kontaktu z innymi, 

otwartość na współpracę z obcymi, jednocześnie szybkie koniecznie relacji, jeśli  zadanie, czy 

potrzeba została wykonana, czy zaspokojona. Styl komunikacji niskiego kontekstu. 

Kolektywizm – podstawą działania jest dobro grupy, nawiązanie i podtrzymanie więzi między 

członkami grupy. Nastawianie jest na relacje, zadania postrzegane są poprzez pryzmat ludzi. 

Najważniejszy jest sposób dojścia do celu, a nie cel.  Relacje pracodawca - pracownik są postrze-

gane w kategoriach moralnych, przypominają więzi rodzinne Gwarantem wykonalności 

postanowień są wzajemne osobiste zobowiązania wynikające z bliskich (przyjacielskich) relacji 

między ludźmi Nieufność, dystans wobec obcych. Styl komunikacji wysokiego kontekstu.  

Geert Hofstede  podkreśla również istnienie orientacji krótkofalowej i długofalowej w działaniach 

przedstawicieli kultur. Orientacja długofalowa, to wyznaczanie sobie dalekosiężnych celów 

rozłożonych w czasie,  orientacja krótkofalowa nastawiona jest na realizowanie doraźnych, 

krótkoterminowych celów.    

Richard Gesteland wprowadza podział na kultury ekspresyjne i powściągliwe.  

Przedstawiciele kultur ekspresyjnych  mówią dość głośno, przerywają sobie nawzajem i czują się 

nieswojo, gdy zapada cisza. Dystans przestrzenny między ludźmi jest niewielki, często następuje 

bezpośredni kontakt fizyczny. Bezpośrednie nawet intensywne patrzenie sobie w oczy podczas 

mediacji świadczy o zainteresowaniu i szczerości. Należy spodziewać się wyraźnej mimiki i 

ożywionej gestykulacji stron 
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Przedstawiciele kultur powściągliwych mówią ciszej, przerywają sobie rzadziej i lepiej się czują, 

gdy zapada cisza, niż to jest w przypadku społeczeństw ekspresyjnych. Dystans przestrzenny 

między ludźmi jest znaczny, za wyjątkiem uścisków dłoni mało jest kontaktów dotykowych. 

Należy unikać intensywnego, stałego patrzenia stronom w oczy podczas mediacji. Ludzie mało 

gestykulują zarówno dłońmi, jak i całymi rękoma, a ich mimika jest ograniczona 

Uwarunkowani kulturowe są istotne na każdym etapie mediacji. Istotne jest zwrócenie uwagi na 

to, czy uczestnicy charakteryzują się pośrednim, czy bezpośrednim podejściem do konfliktu, co 

jest uwarunkowane między innymi kontekstem komunikacji.  Na ile istotne jest prowadzenia tzw. 

rozmów wprowadzających, czy lepiej od razu przejść do meritum sprawy, czy mediacji.  Jak 

bardzo dokładny i jasny powinien być język porozumienia, co powinno a co nie jest konieczne, 

aby znalazło się w spisanym porozumienie. 

Rozpoczęcie mediacji 

Zadania mediatora w początkowej fazie mediacji (wg Ch. Moora) 

 Budowanie wiarygodności – wytworzenie przekonania, że proces mediacji pomoże stronom 

w rozwiązaniu sporu. 

 Wiarygodność osobista czyli cechy osobiste. Zachowanie mediatora okazujące te cechy 

wzmocni wiarę stron, że mediator posiada cechy, które dopomogą w rozwiązaniu sporu. Są to 

na przykład: dyskrecja, kontrola nad uczuciami, oryginalność pomysłów. 

 Wiarygodność instytucjonalna – opinia dotycząca organizacji zatrudniającej mediatora. 

Mediator może przedstawić broszurki organizacji, przedstawić swoją przynależność do 

wiarygodnych stowarzyszeń. 

 Wiarygodność proceduralna – czyli przekonanie uczestników sporu, że szanse rozwiązania 

konfliktu są spore, jeśli posłużą się zaproponowaną przez mediatora procedurą. Mediator 

powinien podkreślać, iż powodzenie w rozwiązaniu sporu zależy od uczestników, a żaden 

proces nie będzie pomocny, jeżeli uczestnicy nie zechcą doprowadzić do porozumienia. 

 Nawiązanie kontaktu – prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem jest jednak relacja, 

jaką podejmująca się interwencji osoba wytwarza z uczestnikami sporu. „Relacja” oznacza 

możliwość swobodnego porozumiewania się, poczucie komfortu stron, precyzja 

komunikowania się, jakość kontaktu międzyludzkiego. 

 Informowanie uczestników na temat procedury mediacji – mediator na początku 

przekazuje tyle informacji dotyczących swojej roli oraz procesu, aby zachęcić strony do 

wypróbowania mediacji. Dalsze informacje powinny przygotowywać do tego, żeby uczestnicy 

sporu wiedzieli, czego mogą się spodziewać i żeby mieli jasność dotyczącą swoich ról. 
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 Uzyskanie akceptacji – mediator powinien uwierzyć w to, że strony chcą ze sobą negocjować 

i że zdecydowały się na jego osobę jako mediatora. Sformalizowanie na tym etapie może 

polegać na zawarciu kontraktu lub umowy na piśmie lub ustnych zobowiązaniach. 

Cele etapu wstępnego - celem tej fazy procesu mediacji jest stworzenie nieoficjalnej, swobodnej 

atmosfery rozmów i upewnienie się, że obie strony rozumieją proces mediacji i akceptują swój 

udział w tym procesie. 

W trakcie etapu wstępnego mediator powinien: 

o Przeprowadzić wstępne spotkania ze stronami 

o Zebrać i przeanalizować podstawowe informacje 

o Wybrać strategię prowadzenia mediacji 

o Sporządzić dokładny plan mediacji 

o Zbudować klimat zaufania i współpracy 

o Rozpocząć sesję mediacyjną 

o Określić kwestie sporne i ustalić plan działania ze stronami 

Strategia mediacji 

Mediator, który dobrze przygotował się do mediacji (właściwie rozpoznał spór i strony w nim 

uczestniczące) może przejść do opracowania strategii mediacji: 

 Nawiązanie kontaktu ze stronami (korespondencja listowna, rozmowa telefoniczna, rozmowa 

bezpośrednia). 

 Pełnomocnicy stron i ich rola. 

 Ustalenie kosztów mediacji i wynagrodzenia, przygotowanie umowy ze stronami. Na 

podstawie wzoru umowy przedstawienie wzoru umowy. 

 Przeprowadzenie spotkań wstępnych. 

 Przejście do etapu ustalania i rozwiązywania rozbieżności (właściwe mediacje). 

Nawiązanie kontaktu ze stronami 

 listowny, telefoniczny, e.mailowy itp. 

 Bezpośrednie spotkanie mediatora i strony 

Współpraca mediatora z pełnomocnikiem (zasady kontaktowania się). 

Po otrzymaniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub postanowienia sądu o skierowaniu 

sprawy do mediacji mediator powinien pisemnie/telefonicznie zwrócić się do stron i 

pełnomocnika, jeżeli w postanowieniu jest wskazany i zaprosić ich na posiedzenie mediacyjne 

wstępne-informacyjne. Mediator zanim rozpocznie rozmowy z pełnomocnikami sprawdza ich 

umocowanie do reprezentowania strony oraz zakres tejże reprezentacji. 

Korzyści z udziału pełnomocników w procesie mediacyjnym: 
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 Znajomość prawa i umiejętność jego stosowania pozwala klientowi czuć się bezpiecznie, a 

mediatorowi może znacznie usprawnić prowadzenie procesu mediacyjnego.  

 Obecność pełnomocnika umożliwia rzeczowe przedstawienie sytuacji prawnej, rozwiewa 

wątpliwości wynikające z nieznajomości materii prawnej, pozwala w sposób precyzyjny 

sporządzić ugodę.  

 Możliwość bezpośredniej konsultacji i wpływ na tempo podejmowania decyzji. 

Obecność pełnomocnika może mieć również złe skutki dla procesu mediacyjnego. Najczęściej 

dzieje się tak wówczas, gdy pełnomocnik przejmuje podczas mediacji rolę klienta i uniemożliwia 

tym samym klientowi wyrażanie własnych poglądów, emocji, propozycji rozwiązań. 

Najczęstsze przyczyny odmowy udziału w mediacji: 

6. Nieznajomość procedury;  

7. Sztywne przywiązanie do rozwiązywania/rozstrzygania sporów, gdzie musi być wygrany i 

przegrany; 

8. Intensywne emocje, które blokują komunikację 

9. Nawykowe przyzwyczajenie do sądowych metod rozstrzygania; 

10. Niechęć do brania odpowiedzialności za wyniki mediacji (wspieranie się wyrokiem 

sądowym). 

 

Etap rozbieżności 

Celem tej fazy mediacji jest określenie i wyjaśnienie spraw spornych oraz uzyskanie zgody stron 

na określenie istoty sporu. 

Monolog mediatora 

Monolog mediatora jest wprowadzeniem w istotę mediacji każdej ze stron postępowania 

mediacyjnego. Wygłoszenie monologu mediatora jest konieczne na początku posiedzenia 

wstępnego-informacyjnego, ponieważ zawiera wyjaśnienie istoty samej mediacji, jak i zasady 

obowiązujące w trakcie całego postępowania mediacyjnego. Można przyjąć, że zasady te są 

prawami stron uczestniczącymi w mediacji, która muszą poznać jeszcze przed podjęciem decyzji 

o podjęciu mediacji lub też odrzuceniu, co w efekcie skutkuje zwróceniem sprawy do Sądu. 

Funkcje monologu mediatora: 

 Wyjaśnienie istoty mediacji. 

 Przedstawienie zasad obowiązujących w trakcie postępowania mediacyjnego (prawa stron). 

 Wytworzenie pozytywnej atmosfery raz klimatu sprzyjającego wzajemnemu zaufaniu 

zarówno pomiędzy stronami, jak i mediatorem i stronami. 

 Stworzenie stronom poczucia bezpieczeństwa. 
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 Udzielenie niezbędnych wyjaśnień odnośnie procedury mediacyjnej oraz ról mediatora i stron 

w tym procesie. 

 Określenie stopnia sformalizowania wzajemnych kontaktów uczestników mediacji. 

 Dokonanie przez mediatora wstępnej oceny stanu emocjonalnego stron. 

 Dokonanie oceny oczekiwań stron odnośnie stopnia kontrolowania przez mediatora 

wzajemnych zachowań uczestników mediacji. 

 Udzielenie stronom wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące je pytania oraz wyjaśnienia ich 

wątpliwości związanych procedurą mediacyjną. 

Formy mediacji – mediacja bezpośrednia i pośrednia 

Mediacja bezpośrednia oraz pośrednia zazwyczaj poprzedzona jest indywidualnymi 

posiedzeniami z każdą ze stron oddzielnie. W trakcie posiedzeń indywidualnych każda ze stron 

podejmuje decyzję odnośnie dalszej formy prowadzenia postępowania mediacyjnego. Oznacza to 

także, że po pewnym czasie jedna ze stron (a nawet obie) mogą zdecydować się na zmianę formy 

np. z pośredniej na bezpośrednią. 

Mediacja bezpośrednia przebiega z udziałem samych zainteresowanych – stron konfliktu, które 

osobiście spotykają się w danym czasie i miejscu w obecności mediatora. Mediacja bezpośrednia 

może odbywać się z udziałem innych uprawnionych lub też zaakceptowanych przez 

uczestniczących w mediacji osób. Cechą charakterystyczną mediacji bezpośredniej jest 

możliwość natychmiastowego wyrażania swojego stanowiska, reagowania oraz obserwowania 

drugiej strony, ale także składania kontrofert i wyrażania argumentów przemawiających za 

przyjęciem rozwiązania proponowanego przez każdą z osób. 

Mediacja pośrednia prowadzona jest przez mediatora, który pośredniczy w przekazywaniu ofert, 

stanowisk stron, poglądów oraz konkretnych decyzji dotyczących toczącego się postępowania 

mediacyjnego. W tej formie mediacji strony nie spotykają się (lub kontaktują) ze sobą 

bezpośrednio, tylko za pośrednictwem mediatora. Mediacja pośrednia stosowana bywa wówczas, 

gdy strony lub jedna ze stron, bądź mediator uznają, iż na tym etapie mediacji bezpośrednie 

spotkanie się stron źle wpłynie na proces rozwiązywania konfliktu. 

Mediacja pośrednia bywa stosowana wówczas, gdy jedna ze stron obawia się reakcji z drugiej 

strony lub, gdy spotkanie takie mogłoby przywołać przykre uczucia, których strona nie chce 

okazywać. W takim przypadku mediacja pośrednia zmniejsza wpływ emocji na zachowanie się i 

argumentację każdej ze stron. Innym powodem stosowania mediacji pośredniej może być zbyt 

duża odległość, jaka dzieli strony oraz związane z tym koszty dojazdu lub czas, jaki należałoby 

temu poświęcić. 

W procesie mediacyjnym mediacja pośrednia i bezpośrednia może występować naprzemiennie.  
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Formy mediacji 

4. mediacja procesowa – mediator czuwa nad procesem mediacji, jego główną rolą jest 

wspomaganie komunikacji między stronami; 

5. mediacja transformacyjna – mediator pracuje nad zmianą stanowisk stron (pozycyjna – 

problemowa) oraz zmianie „mentalności” stron; 

6. mediacja ewaluacyjna (pionowa) – mediator jest mentorem – ekspertem zewnętrznym.  

 

Etap integracji 

Celem tej fazy jest przejście od formułowania problemu i koncentrowania się na przeszłości do 

myślenia o przyszłości i do poszukiwania możliwości rozwiązania problemu. W tym celu 

mediator powinien pomagać obu stronom w poszukiwaniu alternatywnych sposobów rozwiązania 

problemu, nie zaś koncentrować się na jednym z nich. 

W trakcie etapu rozbieżności mediator powinien zachęcić strony do generowania pomysłów 

i rozwiązań. 

Etap porozumienia 

W trakcie etapu porozumienia mediator powinien: 

1. Dokonać wspólnej oceny pomysłów i rozwiązań. 

2. Zakończyć przetarg końcowy. 

3. Opracować formalne porozumienie (ugodę) powinien przygotować protokół z mediacji. 

Mediator powinien stale być przygotowany na fazę zamknięcia i umieć rozpoznać sprzyjające 

temu okoliczności. Uczestnicy swoim zachowaniem często wskazują na stan gotowości do 

precyzowania ugody, jeśli mediator wykaże w tym kierunku inicjatywę.  
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Umowa o przeprowadzenie mediacji 

Umowa nr............./.........../.................. 

 

W dniu ………………………… została zawarta umowa pomiędzy Polskim Centrum 

Mediacji (stowarzyszenie pozarządowe) z siedzibą w Warszawie przy ul. 

……………………., KRS 29263, REGON 017260765, zwanym dalej PCM, 

reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................................

......\ 

a Stronami: 

.................................................................................................................................................

...... 

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie mediacji ze Stronami przez mediatorów PCM:  

.................................................................................................................................................

...... 

1. Przedmiotem mediacji jest: 

.................................................................................................................................................

...... 

2. Strony ustalają czas trwania mediacji na 

……………………………………………………………........... 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na mediację w dobrej wierze. 

Warunki przeprowadzenia mediacji:  

 Mediacja zostanie przeprowadzona w lokalu PCM, ul. 

........................................................... 

 Mediacja zostanie przeprowadzona przez wykwalifikowanych 

mediatorów/mediatora, członków/członka PCM. 

 Mediatorzy/mediator zobowiązuje się do przeprowadzenia mediacji zgodnie z 

zasadami i standardami PCM, a Strony akceptują poniższe zasady: 
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a) mediacja jest dobrowolna, Strony mają prawo do wyrażenia zgody na 

mediację oraz rezygnacji z niej na każdym etapie postępowania 

mediacyjnego, 

b) mediacja jest poufna, mediatorzy są zobowiązani do zachowania 

poufności danych personalnych Stron, treści wypowiedzi, szczegółów 

mediacji oraz zachowania Stron w trakcie mediacji. Poufnością nie są 

objęte nazwiska Stron oraz terminy spotkań w przypadku mediacji 

skierowanych przez sąd, powyższe informacje zostają zawarte w 

protokole z mediacji przesyłanym przez mediatora do sądu, 

c) mediator zachowuje bezstronność i neutralność w stosunku do Stron i 

przedmiotu konfliktu, 

d) mediator na spotkaniach wstępnych – informacyjnych/posiedzeniu 

mediacyjnym przedstawia Stronom zasady i reguły mediacji oraz 

odbiera od nich pisemną zgodę na przeprowadzenie mediacji. 

 Mediator może zrezygnować z przeprowadzenia mediacji, gdy: 

a) Strona mediacji jest mu znana prywatnie lub służbowo, 

b) zachowanie Strony mediacji narusza bezpieczeństwo mediatora lub 

innych uczestników mediacji, 

c) Strony nie dotrzymują zasad lub reguł mediacji. 

5 Mediator sporządza protokół z mediacji. Odpis protokołu po zakończeniu mediacji 

doręcza Stronom oraz przesyła do właściwego sądu wraz z ugodą mediacyjną i 

wnioskiem stron o zatwierdzenie ugody. Jeśli mediacja nie zakończy się 

podpisaniem ugody mediator przesyła do właściwego sądu tylko protokół z 

mediacji. 

6 Strony oświadczają, że znane są im zasady odpłatności za usługi mediacyjne 

przyjęte przez PCM i wyrażają zgodę na ich stosowanie. Koszty mediacji wynoszą: 

…………….. .Strony zobowiązują się pokryć koszty mediacji w równych 

częściach. 



 

 

 
Polskie Centrum Mediacji Z.G. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  

 
56 

7. Strony zobowiązują się dokonać zapłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie 

mediacji na zakończenie mediacji  lub po każdym posiedzeniu mediacyjnym na 

konto PCM (nr konta 

………………………………………………………………………..) lub do kasy 

PCM.  

8. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z mediacją 

w następstwie jego działania lub zaniechania. 

9. Wyłączenie odpowiedzialności mediatora nie dotyczy odpowiedzialności za szkody 

będące wynikiem jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 

10. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Stron i jeden dla PCM. 

 
 

Sygn. akt  ............. 

OŚWIADCZENIE STRON O WYRAŻENIU ZGODY NA MEDIACJĘ  

.....................................................................................(imię i nazwisko)  

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie mediacji w niniejszej 

sprawie przez wyznaczonego mediatora.        

          (data i czytelny podpis)  

.....................................................................................(imię i nazwisko)  

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie mediacji w niniejszej 

sprawie przez wyznaczonego mediatora.  

          (data i czytelny podpis) 

Wniosek o przedłużenie mediacji 
Strony:……………………… 

Sąd  
…………………… 

sygn. akt  ................. 
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W związku z prowadzoną w naszej sprawie mediacją wnosimy o 

przedłużenie jej terminu. Przewidujemy, że proces mediacji zakończy się do dnia 

10 września 2008 r. 

…………………..         

Wniosek o zatwierdzenie ugody 

Sąd ……………….. 

sygn. akt ……………… 

WNIOSEK  

 Strony wspólnie wnoszą o zatwierdzenie ugody mediacyjnej zawartej w  

sprawie o sygn. akt …………, pomiędzy Tomaszem  ………………. a Grzegorzem 

……………………  w dniu 10 września 2012 r. przed mediatorami Polskiego 

Centrum Mediacji ………………………….. i …………………………………… oraz 

nadanie jej klauzuli wykonalności. 

 

.....................................                                ……………………………. 

  

Wniosek o zwrot ¾ opłaty od pozwu/wniosku 

Sąd …………. 

 

Sygn. akt ……………………….. 

 

WNIOSEK  

 Zgodnie z art. 79 ust 1 pkt. 2 lit. a  ustawy o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 

ze zm.) wnoszę o zwrot ¾ uiszczonej opłaty od pozwu/wniosku, z tytułu zawartej 

w trakcie postępowania sądowego ugody w dniu 10 września 2011 r. w Polskim 

Centrum Mediacji przed mediatorami: ……………………………..i 

……………………………………….. w sprawie o sygn. akt ....................... 

................................................ 

adw. Piotr      (za powoda) 
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W dniu  ……………………. w trakcie mediacji prowadzonej w Polskim Centrum Mediacji 
pomiędzy panią Anną B a firmą ZZS sp. z o.o. reprezentowaną przez r. pr. Tomasza S. 

została zawarta ugoda mediacyjna. Mediację prowadzili mediatorzy Polskiego Centrum 
Mediacji: ………………………………. 

 

Ugoda mediacyjna 
 Celem zakończenia sporów sądowych: 

a). przed Sądem Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych  Cywilny, o sygn. akt VIII P 11/10 z powództwa Anny B. o przywrócenie do 
pracy  na poprzednich warunkach wraz z odszkodowaniem za czas pozostawania bez 

pracy w wysokości podstawowych pensji za ten czas bez nagród i premii tj. 36 520 zł 
b). przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, o sygn. akt XXV C 

350/10, z powództwa firmy ZZS sp. z o.o. o zapłatę za szkody poniesione przez spółkę 

spowodowane błędną decyzją pani Anny B.- pracownika firmy ZZS. Sp. z o.o. 
Po wyjaśnieniu sobie przyczyn decyzji i ich konsekwencji przez powódkę Annę B. i 

pozwaną firmę Strony ustaliły co następuje: 

1. Spółka ZZS sp. z o.o. przyjmie na równorzędne stanowisko panią Annę B. z dniem 1 
września 2009r, na czas określony 24 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy. 

2. Pani Anna B. w swoim zakresie obowiązków będzie miała dopisany punkt o obowiązku 
konsultowania każdej decyzji finansowej przekraczającej wartość  1000 EURO ze swoim 
przełożonym. 

3. Pani Anna B. wycofuje powództwo w zakresie odszkodowania za czas pozostawania bez 
pracy. 

4. Spółka ZZS sp. o.o. cofa w pełnym zakresie powództwo złożone w Sądzie Okręgowym – 
sprawa o sygn. akt XXV C 350/10 

5. Strony uznają, iż niniejsza ugoda mediacyjna wyczerpuje wszystkie wzajemne 

roszczenia związane ze zdarzeniami, które w konsekwencji doprowadziły do złożenia 
pozwów w sprawach o sygn. akt VIII P 11/10 i XXV C 350/10. 

6. Koszty sądowe znoszą się wzajemnie. 

Anna B. ……………………………………………. 
r. pr. Tomasz S. ……………………………….. 
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UGODA MEDIACYJNA 

zawarta w Warszawie w dniu 22 stycznia 2010 roku pomiędzy: 

Panią A  zam. ul. ………………   zwaną w dalszej treści ugody tej również 

pracownikiem, 

a 

B Spółką z o.o. z siedzibą w ………………………., zwaną w dalszej treści ugody tej 

również pracodawcą, reprezentowaną przez prezesa zarządu – ………………….. 

§1. 

Pani A.  oraz B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawiają w związku ze złożonym  

23 lutego 2010 r. przez pracownika oświadczeniem o rozwiązaniu umowy bez 

wypowiedzenia z winy pracodawcy  co następuje: 

1. B Sp. z o.o. zobowiązuje się zapłacić przelewem na rachunek bankowy pani A. 

znany pracodawcy  kwotę 16 000 PLN    (słownie szesnaście tysięcy złotych) w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia B Sp. z o.o. przez sąd postanowienia o nadaniu 

klauzuli wykonalności niniejszej ugodzie,  tytułem odszkodowania oraz kwotę 650 

PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) tytułem  wynagrodzenia prowizyjnego 

za sezon 2008/2009. 

2. Pani A oświadcza, że wyżej wymienione kwoty zaspokajają jej wszelkie roszczenia 

w związku z rozwiązaniem umowy o pracę oraz w związku z przyczynami 

wskazanymi w tym rozwiązaniu, a także wszelkie roszczenia wynikające ze 

stosunku pracy w spółce B Sp. z o .o. 

3. Zgodnie z dyspozycją art. 183
14

 k.p.c. ( dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zmianami) 

Strony wnoszą do właściwego Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych o przeprowadzenie postępowania  co do zatwierdzenia niniejszej 

ugody zawartej przed mediatorem. 

4. Niniejsza ugoda sporządzona została w czterech egzemplarzach: po jednym dla 

każdej ze stron, mediatora – Polskiego Centrum Mediacji i sądu. 

 

Za Pracownika   _________________________                       

Za Pracodawcę   _________________________ 
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PCM 950/11/11                                                                 Warszawa, dn.  

Sygn. akt   ……………                            

 Sąd ……… w Warszawie  
 Wydział ……………………….. 

Al. Solidarności 127, Warszawa  

Protokół z przebiegu mediacji 

 W związku z wydanym przez Sąd postanowieniem o skierowaniu do 
mediacji sprawy o sygn. akt ………. panią Anną B a firmą ZZS sp. z o.o. 
reprezentowaną przez r. pr. Tomasza S. przesyłamy protokół z postępowania 

mediacyjnego. 
Mediacja odbyła się pomiędzy firmą ......................... z siedzibą w 

Warszawie przy ul. .................................... a panem Grzegorzem/firmą  

..................zamieszkałym w Warszawie przy ul. ..................................... 

Mediację prowadzili mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji …… i …… 

Posiedzenia mediacyjne odbywały się w siedzibie Polskiego Centrum Mediacji w 

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 lok. 122 

Po przyjęciu sprawy mediatorzy skontaktowali się ze stronami i zaprosili 

strony na wstępne spotkania informacyjne. Spotkania te odbyły się w dniu 

16.0.2011 r. o godz. 15.00  z ...................... i o godz. 17.00 z......................... 

 W trakcie tych posiedzeń mediacyjnych mediatorzy poinformowali strony 

o zasadach mediacji, a strony potwierdziły chęć uczestniczenia w niej. 

Następnie odbyły się kolejne posiedzenia mediacyjne w dniach: 

20.08.2011 r. (wspólne), 22.08.2011 r., 25.08.2011 r.,  (posiedzenia mediacyjne 

pośrednie) i  10.09.2011r. (posiedzenie mediacyjne wspólne), na którym strony 

podpisały ugodę mediacyjną. 

W załączeniu przesyłamy ugodę i wnioski stron oraz oryginały/kopie 

pełnomocnictw: 

 o zatwierdzenie ugody mediacyjnej, 

 o zwrot ¾ opłaty sądowej uiszczonej od wniesienia pozwu     

                        Z wyrazami szacunku 
             (Mediatorzy) 

Wykonano w 4 egzemplarzach: 

– egz. nr 1 – Sąd ………  

– egz. nr 2 – powód/pełnomocnik 

– egz. nr 3 – pozwany/pełnomocnik 

– egz. nr 4 – PCM 
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