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1. Podstawy prawne  
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Podstawy prawne  
    – Kodeks postępowania cywilnego.  

Art. 183(1) -  183(15) KPC –  Mediacja                       
i postępowanie pojednawcze. 

 

Art. 468. §2 KPC - Obowiązek mediacyjny ciążący 
na sądach pracy  
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2. Mediacja 
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Mediacja: 

 Sposób osiągania porozumienia przez same strony, 
korzystające z pomocy bezstronnego mediatora, 
który pomaga im wypracować ugodę. 

  

    Cel – wypracowanie rozwiązania a nie ustalenie 
kto ma rację w sporze.  
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Zasady: 

 dobrowolność, 

   bezstronność mediatora, 

   poufność, 

   neutralność 

   akceptowalność.  
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3. Podstawa do        
    prowadzenia mediacji 
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Umowa o mediację 

• zawarta na piśmie lub przez  samo wyrażenie zgody 
na mediację.  

• Mediacja jest autonomiczna w stosunku do 
postępowania sądowego. Może być prowadzona 
przed wszczęciem postępowania sądowego,           
w trakcie oraz po jego zakończeniu.   

• Klauzule mediacyjne i ich skuteczność w świetle 
Art. 183(1)§ 3 KPC.  
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Przykładowa treść klauzuli mediacyjnej: 

• „Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będą 
rozwiązywane w drodze mediacji przez mediatorów 
Ośrodka Mediacji(…), zgodnie  
z regulaminem tego Ośrodka, obowiązującym  
w dniu skierowania wniosku o mediację.” 

 

• Strony umowy przyjmują, iż spory .. (precyzujemy 
przedmiot mediacji) będą rozwiązywane w drodze 
mediacji przez mediatorów Ośrodka Mediacji(…), 
zgodnie z regulaminem tego Ośrodka, obowiązującym 
w dniu skierowania wniosku o mediację.” 
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Postanowienie sądu kierującego  
do mediacji.  

 

  Sąd może skierować strony do mediacji na 
każdym etapie postępowania. 

 

Postanowienie kierujące strony do mediacji może 
być wydane na posiedzeniu niejawnym. 
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4.  Moc prawna ugody 
zawartej przed 
mediatorem 
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 „Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej 
zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody 
zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed 
mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej 
klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym” 
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5. Mediacja  
     w prawie pracy.  
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1) Roszczenia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem  

 

2) Konflikty występujące w miejscu pracy pomiędzy : 

 

  Pracownikami, 

  Zespołami, 

  Wydziałami, 

  Menadżerami, 

  Organami spółek, 

  Związkami zawodowymi a pracodawcą. 
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6 .  Koszty mediacji 
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  MEDIACJE SĄD 

CZAS - liczba dni  3 ok. 540 

Kontrola  strony prawnicy 

Koszt niski wysoki 

Dalsza WSPÓŁPRACA możliwa b. trudna  

Komunikacja stron   intensywna          brak 

Zasady postępowania 
dowodowego 

   brak          b. sformalizowane 

Decyzje    strony          sąd 

http://www.mediacja.com/content/view/118/206/
http://www.mediacja.com/content/view/120/209/
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7. Korzyści płynące  
z  mediacji 
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• Szybkie, tanie, proste postępowanie, 
• Wpływ na wybór składu zespołu mediatorów, 
• Rozwiązanie problemu  bez pogłębiania konfliktu, 
• Ograniczenie kosztów postępowania, 
• Wpływ na tworzone porozumienie, mające moc 

wyroków sądowych, 
• Gwarancja poufności postępowania oraz brak złego 

rozgłosu, 
• Utrzymanie współpracy między stronami, 
• Akceptowane przez strony warunki ugody będącej 

gwarancją dobrowolnej wykonalności porozumienia.  
 

 



Marta Dubielis  
mediator sądowy 
   
tel: +48 600 733 840 
http://stowarzyszeniemazovia.pl  
Data 12.10.2016 


