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Mediacje cywilne i gospodarcze 

 

 
 
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 początkowych dużych oporów, włącznie ze strajkiem 

adwokatów, informacje napływające z Włoch wskazują, że w efekcie nowa 
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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 
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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 

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

główną rolą jest wspomaganie komunikacji między stronami; 

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.  
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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. 

 

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, 
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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. 

 

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. 
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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; 

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.  
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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 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. 
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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 

 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 
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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 

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. 
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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 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 
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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  

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.  
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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 

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). 
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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 

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 
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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? 

o Co złego jest w tym podejściu (rozwiązaniu)? 

Pytania o uzasadnienie 
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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? 

Pytania stymulujące 
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• 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, 
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 przedyskutowanie i przeanalizowanie z mediatorem nowych rozwiązań, 

 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. 
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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 

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  
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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.  
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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. 

 

Strony                         

PCM 
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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. 

 

…………………..       

 ……………………... 
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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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POLSKIE CENTRUM MEDIACJI  ZARZĄD GŁÓWNY 
03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska 58 lok. 122 
tel. 22 / 826 06 63; fax. 22 / 692 48 16 
e-mail: zgpcm@mediator.org.pl strona internetowa: www.mediator.org.pl 

 

 

 

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 

Dyrektora Finansowego ………….- prokurenta. 

§ 1 

mailto:zgpcm@mediator.org.pl
http://free.ngo.pl/pcm
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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.  



 
Polskie Centrum Mediacji Z.G. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  

 
32 

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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POLSKIE CENTRUM MEDIACJI  ZARZĄD GŁÓWNY 
03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska 58 lok. 122 
tel. 22 / 826 06 63; fax. 22 / 692 48 16 
e-mail: zgpcm@mediator.org.pl strona internetowa: www.mediator.org.pl 

 

 

 

 

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 

mailto:zgpcm@mediator.org.pl
http://free.ngo.pl/pcm
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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 

 


