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k.c.  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 

poz. 93 z późn. zm.)
k.k.  – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 

z późn. zm.).
k.k.s.  –  ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)
Konstytucja RP  –  ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
k.p.  –  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 

z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
k.p.a.  –  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-

cyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
k.p.c.  –  ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne-
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p.p.s.a.  –  ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są-
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p.s.w.  –  ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 
u.p.s.n.  –  ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
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u.r.s.z.  –  ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 

(Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.)

Periodyki
Harv. Negot. L.R.  –  Harvard Negotiation Law Review
JCR  –  The Journal of Confl ict Resolution
OSNAPiUS  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych



OSNIC  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNP  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz-

nych i Spraw Publicznych
PiP  –  Państwo i Prawo
PiZS  –  Praca i Zabezpieczenie Społeczne 
PPH  –  Przegląd Prawa Handlowego
PPK  –  Przegląd Prawa Karnego
RP  –  Radca Prawny

Inne
ADR  – alternatywne metody rozwiązywania sporów (alternative dispute 

resolution)

Wykaz skrótów
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OD REDAKTORÓW

Drodzy Czytelnicy,

Książka, którą oddajemy w Wasze ręce, jak wskazuje już jej podtytuł, godzi 
dwa różne podejścia do mediacji. Pierwsze wiąże się ze złożoną wiedzą z za-
kresu psychologii, prawa i innych dyscyplin. Nauka o konfl iktach oraz sposo-
bach ich przezwyciężania jest dziś coraz częściej uznawana za odrębną dzie-
dzinę badań i refl eksji teoretycznej. Jednak teoria mediacji byłaby całkowicie 
zbędna i czcza bez praktyki. Dopiero przekuwanie teorii oraz szlachetnych idei 
związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów w konkretne przypadki 
udanych mediacji pozwala w pełni dostrzec ich piękno. 

Niniejsza ksiązka łączy w sobie teorię z praktyką. Zawiera wiele prak-
tycznych wskazówek i przykładów zaczerpniętych lub inspirowanych praw-
dziwymi mediacjami, w szczególności w rozdziałach poświęconych: komu-
nikacji, konfl iktom, etapom mediacji czy etyce w mediacji. Inne rozdziały za-
wierają różnorodne informacje zarówno o specyfi ce sporów danego typu, jak 
i o zastosowaniu w nich mediacji, w tym o jej uregulowaniach prawnych. Na 
końcu każdego rozdziału zamieściliśmy pytania do dyskusji, które mają za za-
danie skłonić Czytelników do tego, by we własnym zakresie zastanowić się nad 
problemami, które autorzy uznali za szczególnie ważne. 

Podręcznik jest przeznaczony dla szerokiego kręgu czytelników, bez 
względu na wykształcenie czy zawód. Ponieważ jednak jego autorzy są zwią-
zani z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a tak-
że ze względu na przekonanie, że prawnicy mogą mieć kluczowe znaczenie 
w rozwoju mediacji, w wielu rozdziałach znalazły się uwagi dotyczące udziału 
i roli prawników w mediacji.

Książka może stanowić kompendium wiedzy dla każdego studenta bio-
rącego udział w zajęciach o rozwiązywaniu konfl iktów, mediacji i efektyw-
nej komunikacji. Jednocześnie zawiera istotne wskazówki przydatne w pracy 
mediatorów. Może wreszcie być użyteczną lekturą dla czytelników, którzy po 
prostu chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o tej interesującej i nadal niezbyt 
jeszcze znanej formie rozwiązywania sporów. 



Życząc Państwu udanej lektury, mamy nadzieję, że tak jak stało się to 
w przypadku autorów niniejszego podręcznika, mediacja znajdzie się nie tyl-
ko w sferze Waszych zainteresowań profesjonalnych, ale również zmieni Wa-
sze podejście do wielu problemów dnia codziennego, a także stanie się Waszą 
pasją, przynoszącą satysfakcję w wielu sferach życia.

 Ewa Gmurzyńska i Rafał Morek 

Od Autorów
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Rafał Morek

ROZDZIAŁ 1

Wprowadzenie

1.1. Pojęcie „mediacje”
Lektura kolejnych rozdziałów powinna przekonać czytelników, jak bogatym, 
wewnętrznie złożonym i niejednorodnym zjawiskiem jest mediacja. Wystarczy 
wskazać na niezwykle szeroki zakres jej zastosowania, przekraczający granice 
stosunków prywatnoprawnych: rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, 
innych spraw cywilnych – i sięgający gałęzi prawa o zupełnie innej charaktery-
styce, w szczególności prawa karnego i administracyjnego. Już na wstępie roz-
ważań poświęconych mediacji warto zatem zauważyć, że uniwersalną i pod-
stawową potrzebą w ramach systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości jest 
potrzeba godzenia. Ugodowe rozwiązywanie rozmaitych sporów i konfl iktów 
– z udziałem bezstronnego i neutralnego, profesjonalnego pośrednika, jakim 
powinien być mediator – to istota mediacji i uzasadnienie wzrastającego zain-
teresowania nią we współczesnych społeczeństwach i prawodawstwach.

Mediacja jako fenomen społeczny i szczególny rodzaj działalności czło-
wieka nie daje się jednak łatwo uchwycić w ramy defi nicyjne. Próby sformu-
łowania powszechnie akceptowanej i poprawnej metodologicznie defi nicji 
mediacji napotykają na rozmaite trudności. Są one związane m.in. z wielością 
i różnorodnością rodzajów mediacji i technik mediacyjnych, a także oczekiwań 
co do celów i funkcji, które mediacja powinna spełniać. Problemy z odpowie-
dzią na pytanie, czym jest mediacja, dotyczą m.in. określenia roli mediatora, 
a w szczególności tego, jaki może być jego udział w osiągnięciu ugody, dopusz-
czalności prowadzenia mediacji w sądzie lub w bezpośrednim związku z po-
stępowaniem sądowym, ograniczania zasady pełnej dobrowolności mediacji 
itd. Według niektórych autorów taka „mediacja”, w ramach której wyznaczony 
nie przez strony, lecz przez sąd mediator proponuje stronom własną koncepcję 
rozwiązania sporu i do tego przekonuje je do niej, strony zaś obawiają się ne-
gatywnych konsekwencji odmowy udziału w mediacji itp., tak dalece różni się 
od mediacji „klasycznej”, że mediacją wcale już nie jest. Problemy defi nicyjne 
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pogłębia dodatkowo równoległe używanie pojęć bliskoznacznych, takich jak: 
koncyliacja, rozjemstwo, postępowanie pojednawcze, ugodowe itp., między 
którymi nie da się wyznaczyć ostrych granic znaczeniowych.

Niektórzy autorzy skłonni są zatem bronić wąskiego rozumienia pojęcia 
mediacji. Najczęściej zaliczają w związku z tym do konstytutywnych cech me-
diacji m.in. jej w pełni dobrowolny i pozasądowy charakter. Druga, dominująca 
obecnie koncepcja traktuje „mediację” jako pojęcie zbiorcze używane w odniesie-
niu do niejednorodnych postępowań, którym nadaje się różne nazwy, a których 
celem jest pojednawcze rozwiązanie sporu przy pomocy osoby trzeciej1. Szcze-
gółowe rozważania o różnych rodzajach mediacji znalazły się w rozdz. 6.

Niektóre defi nicje mediacji akcentują ich podobieństwo do negocjacji. 
W mediacjach dostrzega się szczególną, ustrukturyzowaną postać negocjacji 
z udziałem osoby trzeciej, mediatora, którego zadaniem jest wspieranie lub na-
wet kierowanie ich przebiegiem (assisted negotiation). W ten sposób mediację 
defi niuje np. Ch. Bühring-Uhle, według którego stanowi ona „niewiążącą inter-
wencję neutralnej osoby trzeciej, która pomaga stronom sporu w negocjowaniu 
porozumienia”2. W ujęciu E. Bieńkowskiej mediacja to „dobrowolne negocjacje 
między jednostkami lub grupami pozostającymi w konfl ikcie” z udziałem me-
diatora mającego za zadanie podtrzymywanie i ułatwianie przebiegu tych ne-
gocjacji bez narzucania stronom rozstrzygnięcia3. W nieco innym ujęciu – lecz 
również w odniesieniu do negocjacji – wyjaśnia istotę mediacji S. Włodyka, we-
dług którego mediacja to działalność podmiotu trzeciego, tj. niebędącego stro-
ną konfl iktu, polegająca na tworzeniu warunków do bezpośrednich rozmów 
(negocjacji) między podmiotami konfl iktu i na odpowiednim wpływaniu na 
nie w kierunku doprowadzenia do ugodowego załatwienia sporu4. 

W polskim prawie brak ustawowej defi nicji mediacji. Defi nicje takie wy-
stępują w prawie obcym. Tytułem przykładu, zgodnie z prawem lankĳ skim me-
diacja oznacza wszelkie zgodne z prawem działania na rzecz doprowadzenia 
stron sporu do ugody oraz usunięcia, o ile to możliwe, rzeczywistej przyczyny 
konfl iktu między nimi, tak by zapobiec jego odradzaniu się w przyszłości. De-
fi nicja mediacji w prawie węgierskim akcentuje dobrowolną naturę mediacji 
i wymóg bezstronności mediatora. Ustawowa defi nicja mediacji w Austrii od-

1  Wyrazem dominującej obecnie tendencji do szerokiego określania granic znaczenio-
wych pojęcia „mediacje” jest definicja zawarta w art. 3 lit. a dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w spra-
wach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 136/3 z 24.5.2008 r.), zgodnie z którą „«mediacja» 
oznacza postępowanie, bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej 
dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzy-
stając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony albo 
może je zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego”.

2  Ch. Bühring-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business, The Hague 1996, 
s. 273.

3  E. Bieńkowska, Mediacja w polskim prawie karnym, PPK 1998, nr 18, s. 21 oraz eadem, 
Istota i znaczenie mediacji, Katowice 1999, s. 22.

4  S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1975, s. 17.
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wołuje się do czterech elementów: zasad fachowości i neutralności mediatora, 
jego roli polegającej na wspieraniu w usystematyzowany sposób ukierunko-
wanej komunikacji między stronami oraz zasady odpowiedzialności samych 
stron za rozwiązanie konfl iktu.

1.2. Podstawy „języka” mediacji 
Mediacja – tak jak każda wyspecjalizowana sfera działalności człowieka – ma 
swój własny język. Opanowanie go nie jest zadaniem łatwym. W różnym za-
kresie językiem tym posługują się zarówno zawodowi mediatorzy – tak między 
sobą, jak i w trakcie mediacji, autorzy publikacji naukowych i innych, prawnicy 
przygotowujący klientów do mediacji oraz inne osoby. 

W odniesieniu do mediacji najczęściej używa się pojęcia „metody”, rza-
dziej zaś mówi się o „postępowaniu”, „procesie” czy „procedurze” mediacji. 
Pojęcie to zakłada pewien stopień wewnętrznej złożoności i zorganizowania, 
a jednocześnie lepiej oddaje nieformalny charakter mediacji i możliwość ela-
stycznego dostosowywania jej ram organizacyjnych, czasowych itd. do indywi-
dualnych potrzeb. Aby uniknąć tonu konfrontacji oraz skojarzeń ze sformalizo-
wanym postępowaniem sądowym, mediatorzy zastępują takie określenia, jak: 
„powód”, „pozwany”, „strony” – neutralnymi: Pan, Pani itp.; zamiast o „stano-
wiskach” i „żądaniach” mówią zaś o „potrzebach” i „interesach” itp.

Mediator nie może nakazać stronom zakończenia sporu w ogóle, a tym 
bardziej w jakikolwiek konkretny sposób. Odmiennie niż sędzia czy arbiter, 
mediator nie jest bowiem umocowany do jego rozstrzygnięcia. Już samo ze-
stawienie ze sobą pojęć „rozwiązywanie” i „rozstrzyganie” sporu pozwala do-
strzec subtelną, lecz uchwytną różnicę semantyczną. Wydanie rozstrzygnięcia 
nie musi zaowocować stanem zgody. Jak zauważa Z. Kmieciak, „często jest 
tylko zdarzeniem zamykającym pewien etap konfl iktu czy nawet zarzewiem 
nowego sporu”5. Odmiennie, rozwiązanie sporu zakłada dotarcie do jego źró-
deł, a nie tylko przejawów, oraz ich uregulowanie przez – albo przynajmniej za 
zgodą – samych zainteresowanych.

O mediacji mówi się najczęściej jako o „metodzie rozwiązywania spo-
rów”. Mając jednak na uwadze, że pojęcia sporu i konfl iktu nie są rozumiane 
jednolicie, nie mniej trafne wydaje się sformułowanie, zgodnie z którym me-
diacja służy zapobieganiu i rozwiązywaniu konfl iktów i sporów.

1.3. Cele i funkcje mediacji 
Cele i funkcje mediacji bywają określane wielorako. Sposób ich formułowania 
w dużej mierze zależy od tego, za jakim modelem mediacji (facylitatywnym, 
ewaluatywnym, transformatywnym itd.; zob. rozdz. 6) opowiada się dany au-

5  Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, s. 16.
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tor. Pomimo iż niektórzy zwolennicy mediacji transformatywnej przeciwsta-
wiają ją mediacji zorientowanej na ugodę (settlement-oriented mediation), wyda-
je się, że to właśnie zawarcie ugody rozumiane sensu largo – jako zapobieżenie 
powstaniu lub rozwiązanie sporu – należy traktować jako podstawowy i uni-
wersalny cel mediacji.

Celem mediacji jest zatem osiągnięcie porozumienia, tzn. takich ustaleń, 
które okażą się co najmniej „do przyjęcia” przez wszystkie strony sporu. Ide-
ałem jest znalezienie rozwiązania, które optymalnie godzi ich interesy, spra-
wiając, że każda mogłaby się czuć zwycięzcą, coś zyskując i nie tracąc niczego 
(win-win situation). Jest pożądane, by było to rozwiązanie nieszablonowe, po-
wodujące efekt „kreowania wartości” (value-creating solution), dzięki któremu 
konfl ikt przerodzi się w sposobność do podniesienia danej relacji na nowy, do-
skonalszy poziom. Jeżeli jednak okaże się to niemożliwe, cel mediacji może zo-
stać zrealizowany przez uzgodnienie takiego przynajmniej rozwiązania, które 
będzie dla stron po prostu satysfakcjonujące, w związku z czym będą skłonne 
świadomie i dobrowolnie je zaakceptować.

Przeświadczenie stron o słuszności wybranego przez nie rozwiązania 
jest najlepszą gwarancją jego realizacji oraz usunięcia rzeczywistych źródeł 
konfl iktu. Ma to pierwszoplanowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka dalszych 
zakłóceń w relacjach między nimi w przyszłości. Po co tracić czas na rozwiązy-
wanie sporów, skoro można im zapobiegać? Mediacja może służyć zarówno 
prewencji, chroniącej przed poważnymi konfl iktami, jak i rozwiązywaniu już 
istniejących sporów – tak w ich wczesnej, jak i późniejszej, na ogół bardziej 
zaognionej postaci.

Dzięki mediacji ludzie uczą się ponownie ze sobą rozmawiać. Mediacja 
pozwala na to, aby powiedzieć drugiej stronie całą prawdę, w nieformalnej 
rozmowie wszystko sobie wyjaśnić, a nawet – gdy trzeba – odbyć prywatne ca-
tharsis. Strony nie prowadzą w niej – jak w sądzie – pozornego dialogu za po-
średnictwem sędziego, protokolanta i pełnomocników procesowych, lecz rze-
czywiście rozmawiają; jedną zaś z najwyżej cenionych kompetencji mediatora 
jest umiejętność aktywnego słuchania. O umiejętnościach komunikacyjnych 
niezbędnych mediatorowi mowa będzie w rozdz. 4. Mediacja nie zawsze jed-
nak musi się łączyć ze szczegółowym wyjaśnieniem i rozważeniem wszystkich 
faktycznych i prawnych okoliczności sprawy. Mediator nie prowadzi sformali-
zowanego postępowania dowodowego, nie powołuje świadków ani biegłych, 
a jego celem nie jest ustalenie prawdy – ani tej obiektywnej, ani procesowej.

Zwolennicy koncepcji mediacji transformatywnej twierdzą, że mediacja 
zmienia ludzi, którzy biorą w niej udział, i ich przyszłe postawy oraz relacje 
z innymi. Mediacja wzmacnia poczucie odpowiedzialności za własne zacho-
wanie oraz promuje dialog i aktywność. Tym samym kształtuje pożądane po-
stawy społeczne i przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Znacznie szybsza i tańsza od procesu sądowego mediacja prowadzi ponadto 
do usprawnienia i zmniejszania kosztów funkcjonowania wymiaru sprawie-
dliwości jako całości.

Rafał Morek
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1.4. Zakres zastosowania mediacji
Już na wstępie zasygnalizowaliśmy, że mediacja znajduje zastosowanie w róż-
nych dziedzinach życia społecznego. Poza sferą stosunków prywatnoprawnych, 
stanowiącą środowisko naturalne mediacji (zob. uwagi dotyczące mediacji w spra-
wach cywilnych i rodzinnych w rozdz. 10 i 11), coraz częstsze i powszechniej zna-
ne jest stosowanie jej m.in. w sprawach między ofi arą a sprawcą przestępstwa. 
W doktrynie prawa karnego po modelu wymiaru sprawiedliwości nastawionym 
na wymierzenie sprawcy kary traktowanej głównie jako odpłata za popełnione 
przez niego przestępstwo (model retrybutywny) oraz skoncentrowanym na re-
socjalizacji sprawcy (model rehabilitacyjny, wychowawczy) uwidoczniła się ten-
dencja do podkreślania znaczenia problemu naprawienia krzywdy wyrządzo-
nej przestępstwem (model sprawiedliwości naprawczej). Mediację uznaje się za 
jedną z podstawowych form realizacji postulatów sprawiedliwości naprawczej 
(restorative justice). Zjawisku temu towarzyszy rozwój badań wiktymologicznych 
i głoszone coraz częściej poglądy dotyczące przyznania pokrzywdzonemu aktyw-
niejszej niż obecnie roli procesowej. Popularność zdobywa twierdzenie o swo-
istym „zawłaszczeniu konfl iktu”6 karnego przez państwo i prawników, w wyni-
ku którego ofi ara w procesie karnym odgrywa dziś najczęściej drugoplanową 
rolę „osobowego źródła dowodowego”, zaś głównym zadaniem procesu stała 
się rozprawa państwa ze sprawcą7. Zwolennicy sprawiedliwości naprawczej, za-
uważając istotne wady tego stanu rzeczy, podkreślają, że na przestępstwo można 
i często należy patrzeć jak na konfl ikt między pokrzywdzonym a sprawcą8, oraz 
wskazują na potrzebę przywrócenia możliwości rozwiązywania tych konfl iktów 
przez samych zainteresowanych – przy różnym stopniu ingerencji i kontroli pań-
stwa. Specyfi ce mediacji w sprawach karnych poświęcony został rozdz. 12.

Szczególną kategorią spraw o charakterze karnoprawnym sensu largo, 
w których mediacja znajduje zastosowanie (rozdz. 13), są sprawy nieletnich. 
W ostatnich latach nastąpiła zauważalna ewolucja w podejściu do nieletnich 
sprawców czynów zabronionych9. Coraz częściej dostrzega się potrzebę takie-
go ukształtowania reguł dotyczącego ich postępowania, aby w większym stop-
niu skłaniały nieletniego do świadomego wzięcia odpowiedzialności za swoje 
naganne zachowanie, dając jednocześnie możliwość aktywnego uczestnictwa 
pokrzywdzonemu10. 

6  N. Christie, Conflicts as Property (w:) M. Fajst, M. Płatek (red.), W kręgu kryminologii 
romantycznej, Warszawa 2004, s. 174 i n.

7  M. Fajst, Wstęp II (w:) M. Płatek, M. Fajst (red.), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. 
Praktyka, Warszawa 2005, s. 31.

8  M. Płatek, Wstęp I, czyli o miejscu i roli sprawiedliwości naprawczej w systemie sprawiedliwości 
karnej (w:) M. Płatek, M. Fajst (red.), Sprawiedliwość…, s. 17.

9  Por. G. Harasimiak, Mediacja w polskim modelu postępowania z nieletnimi, PPK 2004, 
nr 23, s. 16.

10  W. Klaus, Sprawiedliwość naprawcza dla nieletnich w Polsce (w:) M. Płatek, M. Fajst (red.), 
Sprawiedliwość…, s. 186.
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Obiecującą dziedziną zastosowania mediacji jest sfera działalności ad-
ministracji publicznej (rozdz. 15). W organach administracyjnych dostrzega się 
obecnie nie tylko aparat służący wykonywaniu przepisów prawa – w sposób 
z natury rzeczy niepodlegający jakimkolwiek negocjacjom – ale też „mediatora” 
próbującego godzić rozbieżne interesy indywidualne lub grupowe, a nawet stro-
nę mediacji – występującą jak równy z równym w sporze z petentem – obywate-
lem. Instytucja mediacji została w naszym prawie powiązana z sądową kontrolą 
działań administracji na podstawie skargi do sądu administracyjnego. Złożenie 
takiej skargi świadczy o zaistnieniu sporu między skarżącym a organem admi-
nistracji, którego skarga dotyczy. Szczególny charakter tego konfl iktu wiąże się 
ze zróżnicowanym statusem jego stron. Jeszcze do niedawna samo postawienie 
kwestii dopuszczalności negocjowania przez organ władzy publicznej z obywa-
telem rozstrzygnięcia administracyjnego w oczach niektórych uchodziło w Pol-
sce za herezję11. Jak zauważa jednak Z. Kmieciak, „w sytuacji coraz większego 
(…) uwikłania państwa (władzy publicznej) w organizowanie życia zbiorowości 
oraz wyłaniających się na tym tle rozlicznych konfl iktów, dotychczasowe for-
muły rozstrzygania sporów jednostki z administracją okazują się zawodne”12. 
Zachodzi potrzeba usprawnienia sądowej kontroli administracji oraz wypraco-
wania alternatywnych środków ochrony prawnej, takich jak mediacja.

Stosunkowo długą i interesującą historię mediacja ma w dziedzinie roz-
wiązywania sporów wynikających ze zbiorowych i indywidualnych stosunków 
pracy (rozdz. 14). Systematycznie korzystano z niej w tym zakresie w wielu pań-
stwach kapitalistycznych już od końca XIX w., tj. od czasów rewolucji przemysło-
wej13. W tym samym okresie nadano ramy prawne mediacji w stosunkach mię-
dzynarodowych. Na uwagę zasługują w tej dziedzinie przede wszystkim dwie 
konwencje haskie o pokojowym rozwiązywaniu sporów międzynarodowych 
z 1899 r. i 1907 r. oraz późniejszy art. 33 i n. Karty Narodów Zjednoczonych. 

Warto wreszcie wspomnieć jedynie o zastosowaniu mediacji w zakresie 
rozwiązywania sporów związanych ze sportem wyczynowym14, korzystaniem 
z domen internetowych, a także w kwestii sporów sąsiedzkich, akademickich, 
szkolnych itd. W każdej z tych dziedzin mediacja ma swoją specyfi kę. Ogra-
niczone ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na omówienie każdej 
z nich. Szczególne względy – z racji tego, że niniejsza książka jest adresowana 
przede wszystkim do studentów – należą się mediacji jako metodzie rozwią-
zywania sporów powstających w związku z funkcjonowaniem szkół wyższych 
(tzw. mediacji akademickiej), której zostanie poświęcony rozdz. 16.

11  Z. Kmieciak, Mediacja…, s. 29. Występowanie organów administracji w charakterze 
stron mediacji w sporach z obywatelami kłóci się z kształtowanym u nas przez lata stereotypem 
wykonywania zadań publicznych i rolą państwa. Akty administracyjne tradycyjnie traktuje 
się ex definitione jako działania jednostronne i władcze, a więc takie, które posiadają wobec 
adresata moc obowiązującą, podejmowane w imieniu państwa i zarachowane na jego rzecz.

12  Ibidem, s. 18.
13  B. Skulimowska (red.), Procedury pojednawstwa i rozjemstwa w zatargach zbiorowych 

(studium porównawcze), Warszawa 1982, s. 5 i n.
14  A. Wach, Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005.
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1.5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów 
(ADR)

Mediacja jest zaliczana do tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów, 
określanych w skrócie mianem ADR (alternative dispute resolution). Stanowi naj-
ważniejszą, a jednocześnie najprostszą formę ADR, nazywaną niekiedy kró-
lową ADR15.

Pojęcie ADR wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Pomimo iż stworzo-
no je dopiero pod koniec lat 70. XX w., przyjęło się tak szybko, że dekadę później 
było już powszechnie stosowane16. W latach 90. anglojęzyczny akronim ADR zro-
bił prawdziwie międzynarodową karierę. W niektórych krajach próbowano go 
zastąpić rodzimymi odpowiednikami, takimi jak MARC (les modes alternatifs de 
résolution des confl its) czy RAD (règlement alternatif des différends) we Francji i w ka-
nadyjskim Quebecu albo AKR (aussergerichtlichen Konfl iktregelung) w Niemczech, 
lecz próby te zakończyły się co najwyżej umiarkowanym powodzeniem.

Użycie określenia „alternatywny” implikuje pytanie: alternatywny wo-
bec czego? Można wskazać co najmniej cztery koncepcje odpowiedzi na nie. 
Według pierwszej alternatywny sposób rozwiązywania sporów to każdy tryb 
postępowania spornego, który odbiega od klasycznego procesu sądowego17. 
Zgodnie z drugą to takie działania w ramach procesu cywilnego i wykonywania 
władzy sądowniczej, które umożliwiają nieantagonistyczne zakończenie spo-
ru, w tym przede wszystkim podejmowane przez samych sędziów czynności, 
które mają na celu doprowadzenie do zawarcia ugody18. Zgodnie z trzecim uję-
ciem pojęcie ADR obejmuje szereg różnych metod stanowiących alternatywę 
dla postępowania przed sądem powszechnym, w tym m.in. arbitraż19. Wreszcie 
czwarta koncepcja zakłada wyłączenie z zakresu ADR nie tylko procesu sądo-
wego, ale także pozasądowego arbitrażu (i mechanizmów zbliżonych do nie-
go), jako metod opartych na tzw. modelu adjudykacyjnym, tj. polegającym na 
wydaniu wiążącego strony orzeczenia20.

15  R. Świeżak, M. Tański, Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, 
Warszawa 2003, s. 3.

16  J. Lande, Getting the Faith: Why Business Lawyers and Executives Believe in Mediation, 
Harvard Negotiation Law 2000, No 5, s. 140.

17  L. Morawski, Proces sądowy a instytucje alternatywne (Na przykładzie sporów cywilnych), 
Państwo i Prawo 1993, z. 1, s. 21; idem, Główne problemy współczesnej filozofii prawa: prawo w toku przem-
ian, Warszawa 1999, s. 228; zob. krytykę tego stanowiska w: A. Wach, Alternatywne…, s. 123.

18  L. Morawski, Główne…, s. 228; krytycznie A. Wach, Alternatywne…, s. 124, zdaniem 
którego „realizacja przez sędziego państwowego czynności mediacyjnych w trakcie 
postępowania sądowego nie stanowi sama przez się wypełniania jakiejkolwiek alternaty-
wnej formy rozwiązywania sporu prawnego”.

19  Por. A. Korybski, Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA: studium teoretycznoprawne, 
Lublin 1993, s. 157 i n. oraz A. Wach, Alternatywne…, s. 124 i cyt. przez niego literatura.

20  Jak zauważa L. Mistelis (ADR in England and Wales, American Review of Interna-
tional Arbitration 2001, No 12, s. 167 i 168), takie ujęcie przeważa w Europie. W polskim 
piśmiennictwie reprezentują je m.in. J. Rajski (Regulamin ADR Międzynarodowej Izby Hand-
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Do ADR zalicza się – poza mediacją – m.in. następujące metody: med-arb, 
arb-med, mini-trial, fact-fi nding, early neutral evaluation, summary jury trial, dispute 
review boards. Jak wskazują ich nazwy, wywodzącą się one – w ich współczesnej 
postaci – z krajów anglosaskich. W różnej skali i odmianach znane są i stosowa-
ne na całym świecie. Powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy. 
Elastyczna formuła ADR pozwala na kreowanie nowych metod, których ramy 
organizacyjne będą najlepiej dostosowane do konkretnych potrzeb i okoliczno-
ści. Za wspólne cechy ADR uznawane są m.in. udział bezstronnej osoby trzeciej 
pozbawionej kompetencji do rozstrzygnięcia sporu, brak formalizmu, prymat 
rzeczywistych interesów stron sporu nad dogmatyką prawną oraz bezpośredni 
udział i konstruktywne współdziałanie między nimi. Podstawowym założeniem 
ADR jest rezygnacja z konfrontacyjnego sposobu działania i skoncentrowanie 
się na rozwiązaniu problemu, a nie na rywalizacji zprzeciwnikiem.

1.6. Podstawowe modele rozwiązywania 
i rozstrzygania sporów

W doktrynie wyróżnia się cztery podstawowe modele rozwiązywania i rozstrzy-
gania sporów, nazywane: kontraktowym, koncyliacyjnym (mediacyjnym), ar-
bitrażowym oraz sądowym21. Zasadnicze różnice między nimi ilustruje poniż-
sza tabela.

Tabela 1.1. Podstawowe modele rozwiązywania i rozstrzygania sporów

Kryteria Model

ugodowy adjudykacyjny

kontraktowy
(negocjacje)

koncyliacyjny
(mediacje) arbitrażowy sądowy

Udział osoby trzeciej – + + +

Strony decydują 
o tym, kto będzie 
osobą trzecią

nie dotyczy + + –

Strony decydują 
o trybie i organizacji 
postępowania

+ + +/– –

Strony decydują 
o wyniku postępo-
wania

+ + – –

lowej, PPH 2001, nr 11, s. 38 i n.) i T. Szurski (Międzynarodowy arbitraż handlowy (Sądownictwo 
polubowne w międzynarodowych stosunkach handlowych), Radca Prawny 2003, nr 2, s. 87–88).

21  L. Morawski, Proces…, s. 13 oraz idem, Główne…, s. 168.
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Ze względu na szczególne znaczenie kryterium ujętego w ostatnim wier-
szu tabeli (kto decyduje o wyniku postępowania) i dla podkreślenia podo-
bieństwa w tym zakresie między postępowaniami przed sądem arbitrażowym 
i państwowym dwa ostatnie modele objąć można wspólnym mianem trybów 
adjudykacyjnych22, w obydwu bowiem przypadkach dochodzi do rozstrzygnię-
cia sporu w drodze wyroku. 

Jak zauważa L. Morawski, socjologiczna teoria konfl iktów formułuje za-
lecenie, zgodnie z którym „w dobrze zorganizowanym wymiarze sprawiedliwo-
ści rozwiązywanie konfl iktów powinno w miarę możliwości rozpoczynać się na 
jak najniższym poziomie instytucjonalizacji i formalizacji, a przejście na wyższy 
poziom powinno się zasadniczo dokonywać dopiero wtedy, gdy wyczerpano 
możliwości rozwiązania konfl iktu na niższym poziomie”23. W praktyce ozna-
cza to organizację dostępnych form rozwiązywania sporów według schematu: 
negocjacje – mediacje – arbitraż/sąd państwowy. Ruch alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów zmierza do tego, aby uzupełnić zauważalną lukę mię-
dzy istniejącymi mechanizmami typu negocjacyjnego i adjudykacyjnego (po-
stępowania sądowe i arbitrażowe).

W praktyce metody te mogą występować albo sekwencyjnie (np. media-
tor zostaje poproszony o pomoc stronom w wyjściu z impasu w negocjacjach, 
med-arb itp.), albo równolegle, jak w przypadku mediacji prowadzonej w ra-
mach postępowania sądowego (wszczęcie mediacji nie powoduje formalnego 
zawieszenia postępowania przed sądem). Może się zdarzyć, że jedna ze stron 
będzie próbowała wykorzystać wszczęcie procesu przed sądem do wywołania 
bardziej prougodowej postawy drugiej strony, bez której negocjacje czy me-
diacje nie miałyby szans powodzenia.

Zauważyć też należy, że wskazane modele nie wyczerpują wszystkich 
sposobów reagowania ludzi w sytuacji konfl iktu, pomĳ ając takie zachowania, 
jak np.: przymus, walka, użycie siły, zdanie się na przypadek (np. rzut mone-
tą), wycofanie się itp. Będzie o tym szczegółowo mowa w rozdz. 3.

1.7. Mediacje a negocjacje
Podjęto wiele prób udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie tak często 
nie decydują się na rozwiązanie sporu we własnym zakresie, tj. bez angażowa-
nia osób trzecich, ale zamiast tego są raczej skłonni zgodzić się na ich interwencję, 
najczęściej kierując sprawę do sądu i ponosząc rozmaite koszty z tym związane.

Istota negocjacji i mediacji jest w zasadzie identyczna – chodzi o osią-
gnięcie dobrowolnego porozumienia przez samych zainteresowanych. Rów-
nież sposób, w który to następuje, jest podobny. Dzieje się tak bowiem dzięki 
ukierunkowanej rozmowie. Podobnie jak negocjacje, mediacje mają tę zaletę, 

22  To znaczy oparty na orzekaniu; od łac. adiudicare – przyznawać, przysądzać.
23  L. Morawski, Główne…, s. 192.
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że cechuje je duża elastyczność co do zakresu przedmiotowego, czasu, miejsca 
itd. Strony zachowują decydujący wpływ na ich przebieg, zazwyczaj nadają 
im więc w związku z tym prywatny i poufny charakter. 

Mimo licznych podobieństw, między mediacjami a negocjacjami wystę-
pują zasadnicze różnice. Uczestnictwo mediatora istotnie zmienia strukturę 
i dynamikę negocjacji. Ważna jest już sama jego obecność. Skłania strony do 
obiektywizowania własnych twierdzeń, precyzowania, a niekiedy także prze-
wartościowywania zgłaszanych żądań. Mediator może wspierać strony na wiele 
sposobów. Może zadawać pytania, które pomogą stronom uporządkować ich 
własne oczekiwania, a także dostrzec elementy, których dotychczas nie zauwa-
żały. Może sondować zbieżność ich interesów oraz ich skłonność do ustępstw 
w ramach spotkań wspólnych i indywidualnych, porządkować i ukierunko-
wywać rozmowę, prowokować strony do poszukiwania kreatywnych rozwią-
zań w ramach techniki burzy mózgów itp. Mediator powinien dążyć do wyko-
rzystania tzw. integracyjnego potencjału negocjacji24, czyli przesunięcia zainte-
resowania stron z pokonania przeciwnika na pokonanie problemu i szukanie 
optymalnego, obustronnie zadawalającego wyniku. Celem mediatora jest spra-
wienie, aby „negocjacyjny taniec” (negotiation dance)25 podążał w pożądanym, 
konstruktywnym kierunku.

Postępująca instytucjonalizacja mediacji sprawia, że różnice między me-
diacjami a negocjacjami stają się coraz bardziej wyraziste. O ile negocjacje są na 
ogół nadal rozpoczynane spontanicznie i całkowicie dobrowolnie, obowiązek 
przystąpienia do mediacji coraz częściej wynika z zobowiązań kontraktowych 
podejmowanych jeszcze przed zaistnieniem sporu czy też z postanowienia 
sądu lub z przepisów prawa. Przebieg negocjacji, z wyjątkiem kilku zaledwie 
zagadnień (por. art. 72 i 721 k.c.), pozostaje nieuregulowany i w zasadzie praw-
nie irrelewantny, podczas gdy w przypadku mediacji coraz częściej zastoso-
wanie znajdują reguły określone w umowie, regulaminie albo ustawie. Ugo-
da mediacyjna, dawniej traktowana w zasadzie identycznie z ugodą zawartą 
w wyniku negocjacji, obecnie pod pewnymi względami bardziej przypomina 
ugodę sądową (zob. dalsze uwagi na ten temat w rozdz. 10).

1.8. Mediacje a arbitraż
Arbitraż jest metodą adjudykacyjną, w której występują pewne elementy cha-
rakterystyczne dla ugodowych trybów rozwiązywania sporów, w tym również 
mediacji. Przejawiają się one m.in. w uprawnieniu stron do wyboru arbitra i sa-
modzielnego określenia zasad postępowania i zasad, według których spór zo-
stanie rozstrzygnięty.

24  Por. R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, 
Warszawa 2001.

25  Por. H. Raiffa, The Art and Science of Negotiation, Cambridge 1996.
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Arbitraż ma bardzo długą tradycję, której początki poprzedzają nawet 
pojawienie się zorganizowanego systemu sądów państwowych. Obecnie jest 
stosunkowo często wybieraną metodą rozstrzygania sporów handlowych, 
w szczególności w stosunkach międzynarodowych. Zdaniem J. Rajskiego mię-
dzynarodowy arbitraż handlowy wypełnił „wielką lukę w porządku prawnym 
międzynarodowego obrotu gospodarczego”, jaką jest brak międzynarodowego 
sądownictwa prywatnego, które stanowiłoby właściwe forum dla rozstrzyga-
nia sporów wynikających z międzynarodowych stosunków kontraktowych26. 
Kontrahenci mogą nadać sądowi polubownemu w pełni międzynarodowy 
charakter: powołać arbitrów pochodzących z różnych państw i wywodzących 
się z różnych tradycji prawnych, działających stosownie do międzynarodowo 
ujednoliconych reguł postępowania i rozstrzygających spory na podstawie po-
wszechnie przyjętych reguł prawa27.

Praktyka sądownictwa arbitrażowego nie jest jednak wolna od wad. 
Według niektórych autorów jedną z przyczyn dynamicznego rozwoju media-
cji i innych ADR jest zjawisko przejmowania przez sądownictwo polubowne 
pewnych negatywnych tendencji i trudności znanych od dawna w sądach 
państwowych. Postępowania arbitrażowe w wielu przypadkach trwają coraz 
dłużej, stają się coraz droższe i mniej elastyczne, a w ten sposób tracą atuty sta-
nowiące dawniej o ich atrakcyjności. Wielu arbitrów uważa dlatego mediację 
za swoiste wyzwanie, a nawet konkurencję dla arbitrażu. 

1.9. Mediacje a proces sądowy
Binarna (zerojedynkowa) struktura rozstrzygnięć sądowych według formu-
ły wygrany – przegrany, kontradyktoryjny charakter postępowania, zorgani-
zowanego w formie walki stron procesowych, oraz ograniczony wpływ stron 
na zasady postępowania i rozstrzygania sporu powodują, że decyzje sądów, 
zamiast rozwiązywać konfl ikty, często je pogłębiają. Nieprzypadkowo jedną 
z największych wad tradycyjnego procesu sądowego jest niska skuteczność 
postępowania egzekucyjnego. Jak pisze L. Morawski, „klasyczny proces sądo-
wy jest skierowany przede wszystkim na to, by stwierdzić, kto naruszył nor-
my prawa materialnego i na tej podstawie «skazać» go, a nie na to, by ustalić 
rzeczywiste przyczyny konfl iktu, usunąć je i na tej podstawie doprowadzić do 
porozumienia stron”28. Można z tego powodu mówić o retrospektywnej, a nie 
prospektywnej orientacji postępowania sądowego, tzn. zorientowaniu procesu 
na to „jak było”, a nie na to „jak będzie”. O ile przy rozstrzyganiu sporów wy-
nikających z incydentalnych interakcji międzyludzkich taka konstrukcja pro-
cesu może być uzasadniona, o tyle zawodzi w odniesieniu do podmiotów po-
zostających w stałych więziach (gospodarczych, rodzinnych, sąsiedzkich itd.), 

26  J. Rajski, Nowe wyzwania wobec sądów arbitrażowych, PPH 2001, nr 2, s. 2.
27  Ibidem.
28  L. Morawski, Główne…, s. 177.
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dla których „znacznie ważniejsze od jednostkowego rozstrzygnięcia sporu jest 
ustalenie zasad bezkonfl iktowej współpracy w przyszłości”29. 

Zwolennicy postklasycznej teorii procesu cywilnego lansują program 
jego reformy i uczynienia go – jak pisze A. Wach – „przynajmniej częściowo 
autonomiczną wobec prawa materialnego formą rozwiązywania ujawnionych 
społecznie konfl iktów, zmierzając do osiągnięcia konsensusu między strona-
mi, zgodnego z ich subiektywnym poczuciem sprawiedliwości (…). «Pojed-
nać, a nie sądzić» jest współcześnie podstawową dewizą zwolenników teorii 
postklasycznej”30.

Wprowadzenie, również w Polsce, mediacji sądowych niewątpliwie od-
zwierciedla powyższą tendencję. Rośnie uznanie dla działalności mediato-
rów wśród sędziów. Angielscy sędziowie-lordowie w głośnej sprawie Dunnett 
v. Railtrack wyrazili je następująco: „Wyszkoleni mediatorzy są w stanie osiągać 
wyniki zadawalające dla wszystkich uczestników mediacji, które przekraczają 
możliwości sądów i prawników w procesie (…). Kiedy strony sporu spotykają 
się na neutralnym gruncie w towarzystwie dobrego mediatora, istnieje duża 
szansa, że ten je doprowadzi do takiego rozwiązania, przy którym uścisną sobie 
ręce z poczuciem, że zakończyły sprawę we właściwy sposób. Mediator może 
być w stanie zapewnić im takie rozwiązania, których sąd dać im nie może”31. 

1.10. Skłanianie stron do ugody przez sędziego 
lub arbitra

W krajach common law, które uważa się za bastion najbardziej kontradykto-
ryjnych form procesu sądowego, znane jest powiedzenie, że sędzia powinien 
przed rozprawą nabrać w usta święconej wody i wypuścić ją dopiero przy ogła-
szaniu wyroku32. Dobrze ilustruje ono przyjmowane tam tradycyjnie negatyw-
ne stanowisko co do aktywności sędziów m.in. w zakresie nakłaniania stron 
do zawarcia ugody. W wielu jednak innych systemach prawnych zachęcanie 
stron do pojednania jest nie tylko uprawnieniem, ale wręcz obowiązkiem sądu 
– zarówno polubownego, jak i państwowego – explicite nałożonym nań przez 
ustawodawcę. Dotyczy to w szczególności krajów należących do tradycji pra-
wa romańsko-germańskiego, w tym Polski.

A. Wach trafnie zauważa, że chociaż „w interesie wszystkich społeczeństw 
demokratycznych leży, aby możliwie jak największa liczba sporów prawnych 
już rozpatrywanych przez sądy państwowe kończyła się podpisaniem ugody 
wynegocjowanej z udziałem sędziego, to należy jednak zdawać sobie sprawę, 
że w warunkach prowadzonego w formie kontradyktoryjnej postępowania są-

29  A. Wach, Alternatywne…, s. 112.
30  Ibidem, s. 113.
31  Dunnet v. Railtrack plc [2002] EWCA Civ 303.
32  L. Morawski, Główne…, s. 170.
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dowego jest to zadanie trudne do zrealizowania”33. W konkretnych sprawach 
okazuje się, że sędziowie często nie są w stanie, czy to ze względu na brak czasu, 
czy odpowiedniego przygotowania, czy też na jeszcze inne przyczyny, doprowa-
dzić do zawarcia rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkie jego strony 
i tworzyło podstawę pozytywnych relacji na przyszłość. Sztywne i formalne ramy 
procesu cywilnego nie tworzą środowiska sprzyjającego działaniom pojednaw-
czym. Postępowanie sądowe jest z defi nicji bardziej oparte na prawach i obo-
wiązkach niż rzeczywistych interesach stron, a dotarcie do prawdy procesowej 
i zgodnego z prawem rozstrzygnięcia – ważniejsze od dążenia do zgody. Bada-
nia dowodzą, że „w warunkach permanentnego przeciążenia sądów pojednanie, 
do którego dochodzi niekiedy w postępowaniu sądowym, stanowi często rezul-
tat nacisków sędziów, którzy w ten sposób starają się skrócić postępowanie, a nie 
wynik rzeczywistego porozumienia stron. Ugoda zawierana z obawy przed są-
dem staje się substytutem autorytatywnego wyroku, a w tej sytuacji trudno jest 
uważać, że spełni ona te oczekiwania, które się z nią wiąże”34. 

Proces sądowy nie jest optymalną płaszczyzną do działań pojednawczych 
także z tego powodu, że konfrontacja w procesie nie sprzyja szczerości, dąże-
niu do tego, by strony mogły wyjaśnić rzeczywiste powody konfl iktu, wyrazić 
skruchę, zaproponować ustępstwa itd. Powód lub pozwany zawsze liczy się 
z tym, że w razie niedojścia do skutku ugody to, co powiedział w trakcie pró-
by pojednania może zostać wykorzystane przeciwko niemu w postępowaniu 
adjudykacyjnym. Natomiast w poufnej mediacji mediator może stawiać stro-
nom takie pytania, których sędzia ani arbiter z różnych względów by nie za-
dał. Mediator może spotykać się i rozmawiać z każdą z nich ex parte, czego sę-
dziom ani arbitrom czynić nie wolno. Polegając na tajemnicy mediacji, strony 
mogą powierzać mu informacje, których nie byłyby skłonne ujawnić bezpo-
średnio sobie nawzajem ani tym bardziej osobie powołanej do rozstrzygnięcia 
ich sporu. W stosunku do niej wolą ukrywać się za pancerzem żądań lub ar-
gumentów formalnie zgłoszonych w pozwie lub odpowiedzi na pozew, czę-
sto za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. Zręczny mediator jest 
w stanie tę granicę przeniknąć. 

1.11. Specyfi ka mediacji
Mediacja cechuje się szczególnym – odmiennym od metod adjudykacyjnych 
– konstruktywnym podejściem do konfl iktu. „Naturalna, potencjalnie pozy-
tywna energia konfl iktu”35 jest od lat dostrzegana przez przedstawicieli różnych 
dyscyplin badawczych: teoretyków organizacji i zarządzania, irenologów, psy-

33  A. Wach, Alternatywne…, s. 257.
34  L. Morawski, Główne…, s. 184.
35  R.D. Benjamin, Managing the Natural Energy of Conflict: Mediators, Tricksters, and the 

Constructive Uses of Deception, San Francisco 2003, s. 79. Więcej o „pozytywnym wymiarze kon-
fliktu” w podrozdz. 3.7.
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chologów czy socjologów36. Konfl ikty generują zmiany społeczne, a w rezulta-
cie także rozwój. Ujawniają ukryte problemy i prowadzą do ich rozwiązania. 
Budują zrozumienie różnic. Rozładowują negatywne emocje. Podnoszą świa-
domość potrzeb innych ludzi. Pozwalają dostrzec wspólne interesy i inicjują 
współdziałanie. Motywują do aktywności i przedstawiania innym własnych 
opinii. Prowadzą do przezwyciężania istniejących wad i niedoskonałości, re-
wizji przyjętych, choć niesłusznych zasad itd.37 Konfl ikty stawiają przed nami 
wybory, które kształtują nasz los, odzwierciedlają to, jakimi jesteśmy osobami 
i zbiorowościami. Często wybory te wywierają dalekosiężny wpływ na życie 
nasze i innych. 

Mediacja jest narzędziem efektywnego i konstruktywnego zarządzania 
konfl iktami (ang. effective confl ict management, niem. konstruktives Konfl ikt-Ma-
nagement38). Potraktowanie konfl iktu jako problemu do rozwiązania nie jest ła-
twe. Autorzy tego podręcznika oddają go czytelnikom w nadziei, że będzie im 
służył pomocą w opanowaniu tej trudnej sztuki.

1.12. Pytania i zagadnienia do dyskusji
1. Zaproponuj własną defi nicję mediacji. Które cechy mediacji uważasz za 

najważniejsze? Które należy zaliczyć do jej defi nicji, a które jedynie opi-
sują różne typy empiryczne mediacji?

2. Podaj przykłady zastosowania mediacji w ramach różnych dziedzin sto-
sunków społecznych i prawnych.

3. Czym mediacja różni się negocjacji, arbitrażu, postępowania sądowego? 
Czym różni się rola mediatora od roli negocjatora, arbitra, sędziego? Ja-
kich predyspozycji i przygotowania wymaga?

4. Na czym polega alternatywność ADR? Jakie inne określenia mogłyby za-
stąpić przymiotnik „alternatywne”?

5. Jak należy rozumieć koncepcję zarządzania konfl iktami? Czy konfl ikty 
w ogóle poddają się „zarządzaniu”? Jak rozumieć słowa R.S. Kraybil-
la, według którego „nie trzeba zarządzać słońcem, by czerpać korzyści 
z energii słonecznej”?

36  Por. m.in. R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym (w:) W. Der-
czyński (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 430; S. Chełpa, T. Witkowski, 
Psychologia konfliktów, Wrocław 1999, s. 233; K. Rupesinghe, Introduction, Conflict Transformation, 
London 1995, s. viii.

37  J. Crawley, K. Graham, Mediation for Managers: Resolving Conflict and Rebuilding Rela-
tionships at Work, London 2002, s. 22.

38  Dalsze rozważania o zarządzaniu konfliktami w podrozdz. 3.4. Zob. również Ch. Büh-
ring-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business: Designing Procedures for Effective 
Conflict Management, The Hague 1996; K. Birker, Teamentwicklung und Konfliktmanagement, Berlin 
2007; R. Burchat-Harms, Konfliktmanagement, Berlin 2007; D.F.P. Schmidt, Präventives Konflikt-
management, Frankfurt am Main 2006; B. Freese, Konfliktmanagement für Projektleiter: Strategien 
zur Lösung und Vermeidung von Konflikten in Teams, Freiburg im Breisgau 2006.
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