CZYM JEST
MEDIACJA I JAKIE SĄ
JEJ PODSTAWOWE
ZALETY

MEDIACJA
Mediacja

jest

rozpowszechnionych

jedną

z

najbardziej

alternatywnych

metod

rozwiązywania sporu. Jej celem jest doprowadzenie
do

ugodowego

rozwiązania

konfliktu,

satysfakcjonującego obie strony. Jest to pozasądowe
postępowanie prowadzone na drodze dobrowolnych
negocjacji przy udziale osoby trzeciej, neutralnej
wobec stron i ich konfliktu (mediatora). Mediator

PIĘĆ KONSTYTUTYWNYCH
ZASAD MEDIACJI TO:
❖ dobrowolność,
❖ poufność,

wspiera strony w przebiegu negocjacji, łagodzi
powstające

napięcia

i

pomaga

stronom

w

wypracowaniu kompromisu, nie narzucając im
jednocześnie żadnego rozwiązania. Służy stronom
pomocą w określeniu kwestii spornych, ich potrzeb

❖ bezstronność,

i interesów, co ważne towarzyszy przy podpisaniu

❖ neutralność.

porozumienia.

❖

akceptowalność.

Pięć

konstytutywnych

zasad

mediacji to: dobrowolność, poufność, bezstronność,
neutralność i akceptowalność.

DWA RODZAJE MEDIACJI
Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje mediacji:
umowną i mediację na podstawie skierowania sądu
lub organu administracji publicznej. Mediacja
umowna ma miejsce wtedy, gdy obie strony
konsensualnie wybiorą taką metodę rozwiązania ich
sporu. Jeżeli strony zdecydują się na to na etapie
przez wszczęciem sporu sądowego, mają pełną
swobodę, co do wyboru osoby mediatora oraz czasu
jej prowadzenia. Po zainicjowaniu postępowania
sądowego, w toku sprawy, najczęściej do mediacji
dochodzi na skutek skierowania stron przez sąd
(ewentualnie organ administracji w przypadku
mediacji

administracyjnej),

zawsze

jednak

przystąpienie do tej metody rozwiązania sporu i

Co istotne, ugoda zawarta przed mediatorem ma

decyzja, co do formy zakończenia sporu przez strony

moc równą ugodzie zawieranej przed sądem i może

jest dobrowolna.

być tytułem egzekucyjnym uprawniającym do
prowadzenia egzekucji.

ZALETY

W toku postępowania mediacyjnego strony mają też
mediacji,

pełną kontrolę nad przebiegiem procedury. Strony

odróżniających ją od innych alternatywnych metod

same decydują o dogodnych dla siebie terminach

rozwiązywania sporu, jest to, że ma ona prowadzić

spotkań. W stosunku do postępowania sądowego

do rozwiązania sporu pochodzącego wprost od

procedura

samych stron. Osiągnięty kompromis zakłada, że

odformalizowana, co pozwala stronom w pełni

obie strony mogą uważać się za wygrane w sprawie,

uczestniczyć

co nie jest możliwe w postępowaniu sądowym. O

popełnienia błędu wynikającego z nieznajomości

rozwiązaniu sporu decydują same strony, a nie

prawa.

Jedną

z

najistotniejszych

zalet

sędzia. Postępowanie mediacyjne nie ogranicza się
jedynie do prawnego aspektu sporu, ale w większym
stopniu uwzględnia odczucia stron i pozwala
zrozumieć podłoże konfliktu, co wzmacnia, jakość
komunikacji.

Mediacja,

jako

procedura

o

charakterze konsensualnym pozwala na uniknięcie
antagonizowania stron, ponieważ nie stawia ich w
rolach przeciwników procesowych, ale partnerów
rozwiązujących konflikt. Dzięki temu mediacja jest
takim sposobem rozwiązania sporu, który pomaga
w utrzymaniu dotychczasowych kontaktów między
stronami sporu, co jest szczególnie ważne dla
partnerów działających w obrocie gospodarczym.

jest
w

w

znaczącym

postępowaniu

bez

stopniu
ryzyka

Znaczne odformalizowanie procedury, dostępność i
elastyczność

mediatora

umożliwiają

znaczące

przyspieszenie tego postępowania. Wielokrotnie dla
strony bardziej istotne od odzyskania swojego
roszczenia jest czas, w którym to nastąpi.

”... ugoda zawarta
przed mediatorem
ma moc równą
ugodzie zawieranej
przed sądem …”
Postępowanie mediacyjne, inaczej niż postępowanie
sądowe, nie jest jawne. Mediator, strony i inne
osoby biorące w nim udział są zobowiązane
zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały
się w związku z prowadzeniem mediacji. Co istotne,
powoływanie się w toku postępowania przed sądem
na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych
ustępstw lub inne oświadczenia składane w

postępowaniu mediacyjnym, jest bezskuteczne.
Osoby postronne nie mają dostępu do akt tego
postępowania. To strony w pełni decydują też, jakie
informacje ujawnią drugiej stronie sporu. W razie
odmowy

udostępnienia

stanowiących

pewnych

przykładowo,

w

informacji

ocenie

strony,

tajemnicę jej przedsiębiorstwa, nie będzie się to
wiązało dla strony z negatywnymi konsekwencjami.

”...postępowanie
mediacyjne jest
również
postępowaniem
o relatywnie
niskich kosztach…”

