
PRZEBIEG 

MEDIACJI

ZADANIE JEST FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA              
W RAMACH DOTACJI CELOWEJ PRZEKAZANEJ POWIATOWI  

ŁÓDZKIEMU WSCHODNIEMU

OPRACOWANIE WYKONAŁA 

FUNDAJCA MŁODZI LUDZIOM



MEDIACJA- WAŻNĄ METODĄ 

POROZMUMIEWANIA SIĘ

Mediacja to dobrowolna metoda, w której neutralny
i bezstronny mediator pomaga obydwu stronom we
właściwej komunikacji oraz osiągnięciu kompromisu
i zawarciu ugody. Mediacja koncentruje się głównie
na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron
uważa za sprawiedliwe i dla niej słuszne. W mediacji
nie ma wygranego i przegranego wygrywają obie
strony sporu.



ZALETY MEDIACJI

1. Wypowiedzenie się na temat  własnych potrzeb                   

i interesów,

2. Szansa na zrozumienie drugiej  strony i jej działań.

3. Możliwość wypracowania kompromisu  przez obie strony, 

który będzie możliwy w realizacji.

4. Postępowanie mediacyjne  trwa krócej i jest 

zdecydowanie  tańsze.

5. Brak wygranego i przegranego, obie strony są mogą czuć 

się wygrane.

6. Uniknięcie  stresu i rozgłosu jaki nam towarzyszy  

podczas postępowania sądowego.



POUFNOŚĆ

W trakcie mediacji trzeba pamiętać, że jej charakter
musi być całkowicie poufny. Zasada ta obowiązuje
wszystkie strony podczas wszystkich spotkań,
zarówno tych na osobności oraz tych z obojgiem ze
stron. Uczestnicy mediacji mogą przekazać
informacje osobom trzecim tylko za zgodą drugiej
ze stron . Mediator także nie ujawnia tego, co
usłyszał od stron na spotkaniach. Obowiązuje go
zasada poufności.



DOBROWOLNOŚĆ MEDIACJI

Strony do mediacji muszą przystąpić

dobrowolnie, nie mogą być do tego

przymuszani. Mediator zobowiązany jest do

poinformowania stron na wstępie postępowania

mediacyjnego, że mają prawo do odstąpienia

od mediacji na każdym jej etapie.



MEDIACJA JEST BEZSTRONNA

Obie strony podczas mediacji mają równe

prawa i muszą być tak samo traktowane.

Mediator nie może stać po żadnej ze stron.



MEDIACJA JEST NEUTRALNA

Mediator zachowuje się w sposób neutralny
co do przedmiotu sporu oraz co do
wypracowanych rozwiązań. Sama kwestia
rozwiązania sporu należy do obydwu stron.
Mediator nie może podpowiadać stronom
własnych rozwiązań. Podczas mediacji będzie
pomagał stronom wypracować wspólne
postanowienia i je ukonkretnić.



AKCEPTOWALNOŚĆ

Mediator, który ma prowadzić mediację musi

zostać zaakceptowany przez obie strony. Nie

można którejś ze stron narzucić wyboru

mediatora. Każdy uczestnik mediacji ma

również prawo poprosić o zmianę mediatora.

Ważne jest także akceptowanie reguł i zasad

mediacji, które zostają ustalane na początku

wspólnego spotkania.



WAŻNE ! 

 W umowie o mediację są zawarte informacje
dotyczące przedmiotu mediacji, osoby mediatora
albo sposób wyboru mediatora.

 Mediacja może być prowadzona przed
wszczęciem postępowania lub w toku sprawy za
zgodą stron .



KTO MOŻE BYĆ MEDIATOREM? 

Mediatorem może być 

może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, korzystająca z pełni praw
publicznych. Należy pamiętać o tym, iż mediatorem nie
może być sędzia z wyjątkiem sędziów w stanie
spoczynku. Mediatorem może być osoba wpisana na
listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa
sądu okręgowego lub wpisana na listę mediatorów
prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie
swoich zadań statutowych.

.



KTO NIE MOŻE BYĆ 

MEDIATOREM?

Mediatorem nie może być 

osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron świadczyła

pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie, była

świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad

środowiskowy lub prowadziła terapię. Mediacji nie może

przeprowadzić także osoba, co do której zachodzi wątpliwość

o jej bezstronności. W takim przypadku mediator odmawia

przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji równocześnie

informując o możliwości skorzystania z mediacji w innych

punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc

prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub w tym

samym punkcie ale przez innego mediatora.



Mediatora cechuje przede 

wszystkim bezstronność przy 

prowadzeniu mediacji. Jest  on 

zobowiązany do powiadomienia 

strony  o okolicznościach, które 

mogłyby wzbudzić wątpliwości 

co do jego bezstronności. 



PRAWO DO ODMOWY

Stały mediator ma prawo odmówić 

prowadzenia mediacji lecz jedynie 

z  ważnych powodów. Ma on 

obowiązek   o niezwłocznym 

poinformowaniu o tym stron. 

Jeżeli na mediację strony 

skierował sąd, wówczas musi 

powiadomić także sąd.



CZY MEDIATOR POBIERA 

WYNAGRODZENIE?

Jeśli strony nie korzystają z nieodpłatnej mediacji,

mediator ma prawo do wynagrodzenia a także do

zwrotu wydatków związanych z mediacją.

Może również wyrazić zgodę na przeprowadzenie

mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie

i zwrot wydatków mediatora obciążają strony

mediacji.



WSZCZĘCIE MEDIACJI

Do wszczęcia mediacji dochodzi

w chwili doręczenia mediatorowi

wniosku o przeprowadzenie mediacji

z dołączonym dowodem doręczenia jego

odpisu drugiej stronie.



NIE ZAWSZE DOCHODZI DO 

WSZCZĘCIA MEDIACJI !

Mediacja nie zostanie wszczęta nawet jeśli został  dostarczony 
mediatorowi  wniosek i dowód doręczenia jeżeli:

* Stały mediator w ciągu tygodnia od doręczenia mu wniosku odmówi
przeprowadzenia mediacji;

* Strony zawarły umowę o mediację, wskazały w niej jako mediatora
osobę, która nie jest stałym mediatorem, a osoba ta w ciągu
tygodnia od doręczenia mu wniosku odmówiła przeprowadzenia
mediacji;

* Strony zawarły umowę o mediację lecz nie wskazały osoby
mediatora a osoba, do której strona się zgłosiła o przeprowadzenie
mediacji w ciągu tygodnia od doręczenia jej wniosku
o przeprowadzenie mediacji nie wyraziła zgody na przeprowadzenie
mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody
na osobę mediatora.

* Strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła
zgody na mediację.



ETAPY POSTĘPOWANIA 

MEDIACYJNEGO

1. Kontakt z mediatorem celem ustalenia terminu spotkania

oraz zasad współpracy,

2. Wstępne spotkanie z mediatorem (najczęściej mediator

najpierw spotyka się z każdą ze stron oddzielnie a dopiero

potem dochodzi do wspólnego spotkania)

3. Wspólne spotkanie stron z mediatorem. Szukanie

możliwych rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla

obydwu uczestników mediacji

4. Kontynuowanie mediacji na następnym spotkaniu lub

zakończenie mediacji wraz z podpisaniem ugody

kończącej konflikt lub bez podpisania ugody.



PROTOKÓŁ Z MEDIACJI

Ze spotkania mediator sporządza protokół.
Jeśli stroną udało się zawrzeć ugodę
zostaje ona dołączona do protokołu oraz
przekazana do właściwego Sądu. Również
obie strony otrzymują od mediatora odpis tych
dokumentów. W sytuacji, kiedy do
porozumienia nie dojdzie obie strony nie są
związane propozycjami wzajemnych ustępstw
czy oświadczeniami składanymi przed
mediatorem. Nie mają prawa powoływać się
na nie w trakcie ewentualnego dalszego
postępowania przed sądem.



Jeżeli  ugoda, której nadano klauzulę 
wykonalności nie została wykonana, 
można skierować jej wykonanie do 

egzekucji komorniczej.
Jeżeli mediacja nie zakończy się 

podpisaniem ugody obie  strony mogą 
wystąpić na drogę postępowania 

sądowego.



MOŻNA RÓWNIEŻ SKORZYSTAĆ  

Z NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona
pomiędzy stronami dążącymi do polubownego
rozwiązania sporu. Stroną inicjującą
przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być
wyłącznie osoba uprawniona czyli każda osoba
fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w
stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Z usług można korzystać w dowolnie wybranym
punkcie w kraju.



CO OBEJMUNIE NIEODPŁATNA 

MEDIACJA?

1.Poinformowanie osoby o możliwościach

skorzystania z polubownych metod

rozwiązania sporów, a w szczególności

mediacji oraz korzyściach wynikających

z podjęcia mediacji;

2.Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie

mediacji lub projektu umowy o mediację;

3.Przeprowadzenie mediacji;

4.Pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku

o zatwierdzenie ugody zawartej przez

mediatora.



CZEGO NIE OBEJMUJE 

NIEODPŁATNA MEDIACJA?

1.Spraw, w których zachodzi uzasadnione

podejrzenie, że w relacji stron występuje

przemoc;

2.Spraw, w których sąd lub inny organ wydały

postanowienie o skierowaniu sprawy do

mediacji lub postępowania mediacyjnego.



UWAGA !!!

1. Mediacja nie jest poradnictwem, 

doradztwem ani terapią.

2. Mediator nie jest odpowiedzialny za 

rozstrzygnięcie  sporów.

3. Każdy rodzaj konfliktu  można poddać 

mediacji.

4. Jeżeli nawet mediacja nie zakończy się 

ugodą to i tak zawsze warto próbować


