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Drogi Czytelniku! 
Kontynuujemy tematykę mediacji, podjętą w poprzednim numerze. Zwrócimy uwagę na kwestie występujące w procesie mediacji, nie 
będące głównym ich nurtem, jednak konieczne dla powodzenia tego procesu. W pierwszym artykule, autorka przedstawiła różne 
aspekty procesu mediacji w sytuacji pacjenta onkologicznego. Niezwykle trudny a i delikatny temat. W kolejnym artykule, autor opisał 
praktykę wychowawczą w kontekście mediacji szkolnych. Temat rozwinięty od strony procesów komunikowania się dzieci i młodzieży 
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1                Mirosława Spaleniak-Jurkowska, Możliwości i ograniczenia prowadzenia mediacji w sytuacji pacjenta onkologicznego 

 
 
 
 
 
 
 
Jak mógłby wyglądać proces mediacji? 
Aby spełnić zasadę bezstronności mediator w szpitalu nie powinien być lekarzem prowadzącym, ani lekarzem, pielęgniarką, 
psychologiem funkcjonującym na oddziale onkologicznym. Pacjent mógłby być nieufny, co do intencji takich osób oraz mógłby czuć 
się emocjonalnie związany z personelem medycznym, który się nim opiekuje. Taką funkcję mogłaby realizować inna osoba ze szpitala, 
która nie miała kontaktu z pacjentem a posiadała powyżej wymienione kompetencje. Taką osobą mógłby być także mediator spoza 
szpitala, osoba z pewnością bezstronna, obca, kompetentna. Trudnością dla mediatora zewnętrznego mógłby być jednak fakt, że 
sytuacja pacjenta onkologicznego w szpitalu może się dynamicznie zmieniać i podejmowanie decyzji, które mogą być konfliktogenne 
następuje w ciągu godzin lub dni. Sam proces mediacyjny też powinien być bardzo krótki, gdyż czas to jeden z czynników 
ograniczających możliwości dokonywania wyboru u pacjenta. 
Zasada dobrowolności w mediacji w sytuacji pacjenta onkologicznego może być łatwo zachowana. Z obserwacji, które mogłam 
prowadzić wynika, że pacjent jest gotowy na rozmowę, bardzo często jej oczekuje. Zarówno pacjent jak i często jego rodzina oczekują 
na więcej informacji, szczegółów lub potrzebują wsparcia emocjonalnego łagodzącego lęk. Nie zawsze dostrzega i rozumie to lekarz. 
Lekarzowi zależy na jak najlepszym, wg. swojej wiedzy medycznej, rozwiązaniu dla konkretnego przypadku. Chętnie uczestniczyłby w 
mediacji bezpośredniej lub pośredniej, aby w sposób szybki i korzystny dla terapii osiągnąć rozwiązanie.  
Neutralność mediatora i niewchodzenie w kompetencje stron także łatwo zastosować, szczególnie w sytuacji, w której mediatorem  
w szpitalu byłby psycholog, lekarz innej specjalności, personel administracyjny. Dużo ważniejsze byłyby w tym przypadku kompetencje 
osoby mediatora oraz jej pozycja społeczna w szpitalu.  
Trudniejszym do osiągnięcia w warunkach szpitalnych będzie akceptowalność zarówno osoby mediatora, procesu mediacji i zasad 
prowadzonych rozmów. O ile o stabilność procesów psychicznych lekarza można być względnie pewnym, to stan pacjenta 
onkologicznego może zmienić się nagle. Z tym wiąże się osłabienie jego funkcji poznawczych, emocjonalnych oraz wykonawczych a to 
może istotnie wpływać na zachowanie pacjenta podczas procesu mediacji. Wiadomo, że w procesie mediacji strona zawsze może 
przerwać, wycofać się z mediacji, ale przypisujemy tę decyzję procesowi wolicjonalnemu. Pacjent onkologiczny w swojej trudnej 
sytuacji zdrowotnej może przestać akceptować mediatora lub proces mediacji z powodu gorszego stanu fizycznego (odczuwanie bólu, 
zmęczenia, utraty świadomości itp) lub psychicznego (odczuwanie frustracji, lęku, gniewu, apatii itp.). 
Poufność pozyskanych informacji w trakcie mediacji przez mediatora jest oczywista, jednak samo zaufanie do mediatora jako 
człowieka może być w szczególnej sytuacji pacjenta rozpoznawana przez niego inaczej. Może być to źródłem niepokoju i dodatkowym 
dystraktorem. 
W typowych mediacjach cywilnych, do których można zaliczyć mediacje dotyczące procedur medycznych, strony są przekonane do 
równoprawności, do posiadania takich samych praw w podejmowaniu decyzji. W leczeniu szpitalnym sytuacja pacjenta nie jest 
równoprawna z sytuacją lekarza. To lekarz jest zasobem wiedzy o chorobie, to lekarz zna procedury postępowania, to lekarz podejmuje 
decyzje o tym, gdzie pacjent będzie leczony, jakie badania będą zlecane, jaka terapia może być zastosowana itp.  
Pacjent w szpitalu ma swoje prawa, min do: 

 informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy, w tym o profilaktycznych 
programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot. 

 żądania, aby lekarz, który udziela świadczeń zdrowotnych, zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie.  

 bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Personel medyczny nie może prosić o zaopatrzenie się w 
jakiekolwiek materiały medyczne podczas pobytu w szpitalu. 

 pomieszczenia oraz wyżywienia adekwatnych do Twojego stanu zdrowia. 

 poszanowania godności i intymności.  W trakcie udzielania pomocy medycznej powinny być obecne tylko te osoby, które są 
niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo innych osób (w tym osób wykonujących zawód medyczny oraz 
studentów uczelni medycznych) wymaga zgody pacjenta i lekarza, który udziela świadczenia medycznego. Lekarz nie 
powinien omawiać choroby i zadawać intymnych pytań w obecności innych pacjentów. Prawo do poszanowania godności 
obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. W stanie terminalnym, to prawo do świadczeń zdrowotnych 
zapewniających łagodzenie bólu i zminimalizowania cierpień innego typu. 

 wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia. 

 zachowania tajemnicy informacji na temat pacjenta. 

 wypisania się ze szpitala na własne żądanie. Wcześniej jednak lekarz ma obowiązek w jasny sposób poinformować o 
przewidzianych konsekwencjach dla zdrowia i życia, związanych z zaprzestaniem leczenia szpitalnego. 

 wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych 

 dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych 

 poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.  

 prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób wskazanych  

Mirosława Spaleniak-Jurkowska 
Psycholog, mediator, trener, coach. Prowadzi poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Gdyni. 
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 zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. 

 dochodzenia swoich praw (Ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , Dz.U. z 2012 r., 
poz. 159) 

Pomimo licznych praw pacjenta, sytuacja człowieka chorego onkologicznie jest na tyle trudna, że nie zawsze może i chce korzystać ze 
swoich praw. 
W momencie podejmowania mediacji w szpitalu stan pacjenta powinien być na tyle dobry (fizyczny i psychiczny), że będzie stawał się 
partnerem rozmowy dla lekarza a nie biernym odbiorcą procedur medycznych. 
Każdy człowiek w sytuacji traumatycznej a jest nią i choroba i konflikt, stosuje mechanizmy obronne, które pozwalają mu na względnie 
stabilne funkcjonowanie. Ważne jest, aby mediacje były coraz częstszym sposobem rozwiązywania konfliktów a podpisywana ugoda 
stanowiła przyczynek do zakończenia sporu i rozpoczęcia radzenia sobie ze swoją sytuacją jak najkorzystniejszymi strategiami 
przystosowawczymi. 
Doświadczenie choroby nowotworowej dla każdej osoby to stan głębokiego kryzysu psychologicznego. Kryzys ten wyraża sie na 
płaszczyźnie poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. Obejmuje reakcje biologiczne, psychiczne, sferę duchowości i wartości. 
Pacjent onkologiczny przeżywa kryzys jako sytuację emocjonalnego i umysłowego stresu, która wymusza zmianę perspektyw w ciągu 
krótkiego czasu (za de Walden-Gałuszko, 2000). Dla mediatora istotna jest też wiedza, że zmiany perspektyw pociągają za sobą zmiany 
struktury osobowości, które z kolei mogą być progresywne albo regresywne. Człowiek w sytuacji kryzysowej pod wpływem 
przeżywanej traumy nie może skorzystać z dotychczasowych sposobów radzenia sobie, bo sposoby te są nieskuteczne, 
niewystarczające, zmuszony jest do uruchomienia nowych sposobów adaptacji. W czasie mediacji trzeba zdawać sobie sprawę z etapu 
choroby i etapu przechodzonego kryzysu oraz podjętych lub nie przez pacjenta sposobów radzenia sobie z tą nagłą sytuacją. Kryzys 
psychiczny pacjentów nowotworowych cechuje pewna dynamika. Jest to proces charakteryzujący się etapami, fazami następującymi 
po sobie z dość nieostrymi granicami czasowymi, ale umożliwiającymi właśnie adaptację do tej nowej, dramatycznej sytuacji. Etapom 
towarzyszą określone reakcje zależne w dużej mierze od wykorzystywanych mechanizmów obronnych (w większości nieświadoma 
aktywność psychiczna obejmująca przeżywanie i działanie). Mechanizmy obronne są uniwersalne, wspólne wszystkim ludziom 
niezależnie od wieku, płci, zdrowia. Działają automatycznie, bez udziału naszej woli. Pozwalają zachować poczucie bezpieczeństwa 
osobistego, a jednocześnie w sposób charakterystyczny fałszują obraz samego siebie i otaczającej rzeczywistości. Same w sobie nie są 
ani dobre ani złe, nie rozwiązują żadnego problemu, pomagają jedynie poradzić sobie z przykrymi emocjami, które towarzyszą 
określonym sytuacjom. Celem mechanizmów obronnych jest uniknięcie bólu psychicznego lub zredukowanie silnego nieprzyjemnego 
uczucia (np. lęku), podtrzymanie samooceny.(za Bilikiewicz, Pużyński, Rybakowski, Wciórka, 2002). Mediator pracujący/ 
współpracujący ze szpitalem lub oddziałem onkologicznym powinien brać pod uwagę także zachowania pacjenta w związku z 
przyjmowanymi przez niego mechanizmami obronnymi. 
 Przyjmuje się kilka faz przechodzenia przez chorobę, które występują kolejno, zachodzą na siebie lub część z nich występuje 
naprzemian. Są to faza szoku, zaprzeczania, gniewu, targowania się, depresji i akceptacji (za Kübler-Ross, 1979 oraz de Walden-
Gałuszko 2000). 
Moment postawienia diagnozy to faza szoku. Pacjenci odczuwają paraliż, odrętwienie psychiczne, stan „bycia obok swojego ciała”, 
który wydaje się nierzeczywisty. Reakcje emocjonalne są na ogół gwałtowne lub skrajne, płacz, krzyk, lub stupor i otamowanie reakcji 
emocjonalnych na skutek zbyt silnego stresu. W zachowaniu pojawia się często nieadekwatna i chaotyczna aktywność, często szukanie 
wsparcia, często regres wyrażający się całkowitą niemalże bezradnością i zależnością. Stan taki może trwać kilka godzin, dni lub 
tygodni. Jest to zależne od osobowości, ale także aktualnej sytuacji zewnętrznej. To w tej pierwszej fazie pojawia się lęk. Emocja ta 
będzie towarzyszyć bardzo długo, miesiące a nawet lata. Ma na ogół różne nasilenie i różny charakter. Od stanu przerażenia i paniki 
po wolno płynący, stale obecny niepokój. W tej fazie szczególnie ważną jest rola lekarza informującego o rozpoznaniu bądź podejrzeniu 
rozpoznania oraz innych osób mogących dać wsparcie. Pacjent ma poczucie  zagubienia i bezradności. Najczęściej jednak lekarze 
onkolodzy w kontakcie z chorymi dążą do podawania konkretnych, nieco suchych faktów dotyczących choroby często procentowo 
określając szanse na wyzdrowienie. Operowanie faktami jest istotne dlatego również, że pacjent musi skonstruować sobie własny 
wizerunek choroby. Od tej konstrukcji zależeć będą jego emocjonalne reakcje. Dysponując wiedzą, pacjent będzie starał się zrozumieć 
sytuację, nie posiadając informacji będzie opierał się na wyobrażeniach. Gdyby w momencie stawiania diagnozy przez lekarza i 
przeżywania fazy szoku przez pacjenta doszło do mediacji, mediator powinien być przygotowany na to, że pacjent stracił poczuc ie 
bezpieczeństwa a potrzeby biologiczne zostały być może bezpowrotnie zabrane przez chorobę. Pojawiająca się emocja lęku będzie 
także burzyła procesy percepcji, uwagi i pamięci, co z kolei utrudnia komunikowanie się. Na tym etapie mediacje mogą dotyczyć  
podjęcia leczenia w ogóle, wyboru procedury postępowania medycznego, skorzystania z dodatkowej pomocy np. psychoonkologia.   
Kolejnym etapem przezywania choroby jest jej zaprzeczanie. Pacjenci krótko po otrzymaniu diagnozy wchodzą w pułapkę myślenia, 
że to ich nie dotyczy, że to nie oni są chorzy. Na samą wiadomość o chorobie wielu reaguje krzycząc „o nie, to niemożliwe.” Większość 
pacjentów używa zaprzeczenia i wyparcia. Choć w oczywisty sposób zaprzeczanie fałszuje rzeczywistość, to w przypadku reakcji na 
chorobę wydaje się mieć charakter przystosowawczy. Może trwać od kilku minut do kilku miesięcy. Odraczanie uświadomienia sobie 
diagnozy chroni organizm przed dekompensacją, przed gwałtowanym załamaniem. Odracza w jakimś sensie przyjęcie choroby i 
związaną z tym depresję. To odroczenie ma często postać nadaktywności, rzucenia się w wir pracy, rozpoczynania realizowania 
nowych projektów, przesadnego dbania o wygląd. Dla mediatora ważne jest, by obserwował u pacjenta stany euforii, pośpiechu i 
podwyższonego napędu psychoruchowego. Widać w zachowaniu pewien przymus, napięcie, a czasem sztuczność, nieadekwatność w 
odniesieniu do sytuacji. To z tą sytuacją jaką jest diagnoza, pacjent wcześniej lub później będzie musiał się skonfrontować. 
Zaprzeczanie jest normalną reakcją mającą pomóc przystosować się do choroby. Problem pojawia się, gdy trwa zbyt długo i gdy w 
konsekwencji pacjent nie podejmuje leczenia lub nie stosuje się do jego zasad. To wtedy zaprzeczanie ma negatywny czy wręcz 
destrukcyjny charakter. Na tym etapie także mediacje mogą dotyczyć podjęcia leczenia w ogóle, wyboru procedury postępowania 
medycznego, skorzystania z dodatkowej pomocy np. psychoonkologia. Mogą też dotyczyć podawania środków przeciwlękowych, 
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przyjęcia do szpitala i wykonania kolejnych badań itp. Na  etapie zaprzeczania chorobie mediator ma bardzo trudne zadanie, aby w 
sposób bezstronny przeprowadzić mediacje. 
Mediator może także prowadzić mediacje w fazie przeżywania gniewu i wściekłości. Te negatywne, silnie w tej sytuacji motywowane 
emocje mają charakter odreagowania -często chaotycznego, gdzie poczucie niesprawiedliwości i krzywdy miesza się z zazdrością i 
tendencją do atakowania innych. Wydaje się, że mechanizmem obronnym silnie działającym w tym okresie jest mechanizm projekcji. 
Pacjent który oskarża rodzinę (wbrew faktom obiektywnym) o złe traktowanie, niechęć czy wrogość, te same zarzuty kierując często 
pod adresem personelu medycznego, może w nieświadomy sposób przypisywać innym własne, aktualnie przeżywane, choć 
nieakceptowane emocje czy postawy. Projekcja jest bowiem zawsze związana z brakiem akceptacji siebie i swojej sytuacji. Projekcja 
jest zjawiskiem, w którym to co pochodzi z wnętrza człowieka, jest błędnie rozumiane jako pochodzące z zewnątrz.  
W tym etapie pacjent może również ujawniać infantylne rekcje, gdzie złość wyrażana jest w sposób gwałtowny, nieuwzględniający 
realności sytuacji, podobnie lęk czy rozpacz. Pacjenci mogą wydawać się niezaradni, wymagający nadmiernej pomocy nawet przy 
czynnościach, które są w stanie samodzielnie wykonywać. Boją się zasypiać, odmawiają przyjmowania posiłków, wymagają pomocy 
przy czynnościach higienicznych. To działania mechanizmu obronnego regresji, a więc wyrazem olbrzymiego lęku i stresu aktualnie 
przeżywanego, z którym pacjent próbuje sobie poradzić instynktownie cofając się do wcześniejszych okresów życia kojarzonych przez 
niego jako spokojnych i bezpiecznych. 
Na tym etapie nieodzowne stają się umiejętności społeczne mediatora, który jest cierpliwy, potrafiłby tolerować gniew pacjenta 
(częściowo usprawiedliwiony, czasem podsycany reakcjami rodziny) nie biorąc go do siebie, pozwalałby na odreagowanie słowne 
pacjentowi nawet w sytuacji mediacji bezpośredniej. Istotne jest, aby mediator pamiętał, że takie zachowanie pacjenta nie jest 
wyrazem braku umiejętności czy kompetencji społecznych. Jest wynikiem kolejno pojawiających się lub występujących na przemian 
mechanizmów obronnych. 
W drodze od adaptacji do choroby może wystąpić etap targowania się.  To ważny okres wskazujący na ciągle dużą determinację, siłę 
woli i nadzieję. Upraszczając wyraża się w często rozpaczliwych próbach zapanowania nad chorobą lub choćby spowolnienia jej tempa. 
Pacjent usiłuje zawrzeć pewien warunkowy układ: „Jeśli zgodzę się na operację, to zaraz po niej wyjdę do domu”, „Jeśli doktor mnie 
zoperuje, to wezmę kolejną chemię” Targowanie się jest próbą odraczania najgorszego. Musi zawierać w sobie wartość, którą chory 
chce osiągnąć, zachowanie (obietnicę) które doprowadzi do nagrody. Jeśli mediacja będzie dotyczyła leczenia paliatywnego lub 
zmniejszania dolegliwości, mediator powinien wziąć pod uwagę stan fizyczny pacjenta i realność obietnic, które podlegają mediacjom. 
Często etap targowania się przechodzi w fazę depresji. To długi etap, kiedy siły do walki się wyczerpały, pacjent utracił też nadzieję. 
Depresja to strata. Obok podstawowej utraty zdrowia na tym etapie już w pełni uświadomionej, większość pacjentów doświadcza 
wielu innych strat. Utrata pracy, często płynności finansowej, utrata komfortu związana z przedłużającą się hospitalizacją, nierzadko 
strata współmałżonka czy przyjaciół. Partnerzy życiowi często nie są w stanie udźwignąć ciężaru choroby i jej konsekwencji. 
Odczuwana w końcu coraz silniejsza bezradność może uruchomić mechanizmy ucieczkowe czasem symboliczne np. w pracę, 
obowiązki domowe a czasem dosłowne - wyrażające się odejściem od partnera. Depresja to smutek, zahamowanie, anhedonia i lęk. 
Doświadczane straty powodują, że pacjent czuje jak gdyby wraz z nimi umarła jakaś jego część. Wewnętrzne przeżywanie 
zdeterminowane jest przez uczucie pustki. Gdy pacjent będzie koncentrował się na utraconych wartościach starając się je za wszelką 
cenę przywrócić, to może w końcu dojść do wniosku, że jakieś jego zachowania, błędy, grzechy doprowadziły go do tej sytuacji.  W 
domyśle bowiem może pojawić się złudne poczucie, że jeżeli dojdzie do tego co zrobił źle i dokona swego rodzaju restytucji, to wartości 
te odzyska. Jednocześnie ten mechanizm zwracania się przeciwko własnemu „Ja”, redukuje lęk i zapełnia pustkę. Gdy unika się żałoby 
może pojawić się nieświadoma samokrytyka. Ale straty w przypadku osób chorujących onkologicznie nie dotyczą tylko przeszłości. 
Depresja dotyczy również tego, co pacjent może stracić w przyszłości. To strata wszystkiego i wszystkich. Aktywna postawa mediatora: 
aktywne słuchanie, emocjonalne wsparcie, dopuszczanie do ekspresji adekwatnego żalu, może wpłynąć pozytywnie na proces 
komunikowania się i rezultat mediacji. Mediacje w tym okresie życia pacjenta mogą dotyczyć kontynuacji lub zaprzestania 
uporczywego leczenia, prób samobójczych, prób eutanazyjnych. 
Etap akceptacji nie jest stanem szczęśliwości czy euforii. Niekiedy chorzy w ogóle go nie doświadczają. Utrzymuje się adekwatny żal z 
powodu opuszczania i rozstawania się z najbliższymi. Jest jednocześnie spokój. Pewna wewnętrznie odczuwana cisza. Towarzyszy 
temu wyraźnie mniejsze zainteresowanie światem zewnętrznym, słabszy kontakt z otoczeniem, zwiększona potrzeba snu. Jest to efekt 
fizycznego wyczerpania organizmu, ale na płaszczyźnie psychicznej odczuwany jest spokój. Osiągniecie tego stanu wymaga olbrzymiej 
pracy i wysiłku ekspresji silnych emocji typowych dla wcześniejszych etapów. Akceptacja nie jest poddaniem się, ale zgodą na to, co 
przyniósł los. To niezwykle trudny moment dla rodziny. Często nierozumiejącej postawy i wynikających z niej potrzeb chorego. 
Mediacjom może tu podlegać: dalsze leczenie, szukanie niekonwencjonalnych metod, zmuszanie wręcz do poddania się kolejnym 
zabiegom operacyjnym (często wbrew sugestii lekarza). Najbliżsi skupieni na własnym bólu odbierają postawę chorego jako rezygnację 
i poddanie się. Nie rozumieją, że na tym etapie chory nie boi się śmierci, rozumie ją jako nieuniknioną konsekwencję, akceptację losu, 
który go spotkał. 
W praktyce obserwuje się występowanie powyższych etapów w różnych sekwencjach. Oznacza to, że fazy mogą być wymieszane ze 
sobą, pojawiać się niemal jednocześnie lub wielokrotnie powracać bez wydawałoby się logicznego związku. Jest to związane przede 
wszystkim z indywidualnymi predyspozycjami, okresem życia jak i zewnętrznymi okolicznościami które towarzyszą leczeniu ( za 
Aleksandrowicz, 1998). 
Mediator pracujący/ współpracujący ze szpitalem lub oddziałem onkologicznym powinien brać pod uwagę zachowania pacjenta  w 
związku z przyjmowanymi przez niego mechanizmami obronnymi oraz etapami choroby jakie przechodzi. Bardzo ważne jest, aby 
mediator był uważnym obserwatorem i wykorzystywał umiejętności komunikowania się w sytuacji osobiście kryzysowej dla pacjenta 
oraz jednocześnie w sytuacji konfliktu pomiędzy lekarzem a pacjentem. 
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2                                                                                                                    Andrzej Starobrat, Zasady mediacji a praktyka wychowawcza 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
W tym artykule postaram się przyjrzeć poszczególnym zasadom mediacji, i spróbować zdefiniować ich przydatność w ściśle 

określonych warunkach pracy wychowawczej w internacie. Nie chcę tu wartościować tych zasad, lecz mam zamiar  spróbować 
dopasować je do szczególnych sytuacji z jakimi spotykam się w swojej pracy. To, czy dana zasada okaże się przystająca do opisanych 
warunków -  bądź nie, w żaden sposób nie wpływa na jej przedmiotową wartość. Chodzi tylko i wyłącznie o próbę sprawdzenia, czy 
zasady mediacji znajdują zastosowanie tylko w pracy mediatora, czy też można je stosować w innych aktywnościach o charakterze 
pomocowym, na przykład w pracy wychowawczej. 
Tym razem kursywą wyróżniam komentarz. 
ZASADY MEDIACJI 
Dobrowolność – udział w mediacji jest dobrowolny. Strony 
uczestniczą w niej z własnej woli. Mają też możliwość 
wycofania się z mediacji na każdym jej etapie. W przypadku 
konfliktu, sporu czy też sytuacji trudnej pomiędzy 
wychowankami, zasada dobrowolności znajduje pełne 
zastosowanie. Rolą wychowawcy jest doprowadzenie do 
zakończenia konfliktu ,przede wszystkim stworzenie sytuacji 
i przestrzeni do rozmów. Tylko dobrowolnie, nigdy pod 
przymusem, skonfliktowani wychowankowie zechcą 
rozmawiać o tym co się stało. Wychowawca,  poprzez 
analizę przyczyn (najlepiej jeśli dokonują jej strony), może 
doprowadzić do próby zażegnania sporu bądź konfliktu. 
Może skłonić do autorefleksji, lub do pojawienia się 
propozycji rozwiązań. Świadomość, że w każdym momencie 
wychowanek może wycofać się z rozmów bez podania 
przyczyn, sprawia że chłopcy mają przekonanie o swojej 
odpowiedzialności oraz o tym, iż rozwiązania są tylko i 
wyłącznie ich własnością, przez co nie mają problemów z ich respektowaniem W sytuacji pracy z osobami dorosłymi (rodzice, 
nauczyciele), dobrowolność jest podstawą osiągnięcia sukcesu. 
Poufność – wszelkie informacje przekazane podczas procesu mediacji są poufne i nie mogą być przekazywane żadnej instytucji, ani 
osobie prywatnej. Także strony nie mogą wykorzystywać w sądzie informacji, o których  dowiedziały się podczas mediacji. 
Wychowankowie trafiający do internatu bardzo często mają za sobą konflikty z prawem. Niechętnie przyznają się do swoich słabości 
czy też błędów. W chwilach gdy zdecydują się na szczerość wobec wychowawcy, zasada poufności ma znaczenie nadrzędne. Pozwala 
budować relację pomiędzy młodym człowiekiem a dorosłym, pozwala odbudować zaufanie do innych osób, a przede wszystkim jest 
fundamentem na którym można budować dalszą pracę naprawczą. Informacje uzyskane przez wychowawcę, zostają tylko i wyłącznie 
u niego. Złamanie tej zasady jest niedopuszczalne zarówno w praktyce mediacyjnej jak i wychowawczej. Dotyczy to także relacji ze 
światem osób dorosłych.  
Bezstronność - mediator w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu. Mediator dba o równowagę między stronami w 
trakcie prowadzenia mediacji. Zasada ta zakłada brak relacji, związku czy zależności między mediatorem a stronami. Tu pojawia się 
poważny problem. Relacja i zależność pomiędzy wychowawcą a wychowankiem jest zawsze. Dobra lub zła, ale jest. Tak więc 
wydawałoby się ,iż zasadę tę należy odrzucić jako niedziałającą w sytuacjach internackich. W całości, nie działa. Lecz gdy wychowawca 
skoncentruje się na dbaniu o równe prawa stron oraz o ich równorzędność, można ją uznać jako obowiązującą a nawet przydatną. W 
trakcie pracy z rodzicami, w sytuacji konfliktu na linii rodzice – nauczyciel, stosowanie zasady bezstronności może być trudne do 
zrealizowania dla wychowawcy z wyżej wymienionych powodów, lecz nie niemożliwe.   
Neutralność - mediator nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania, ani też nie wypowiada swoich osobistych opinii na temat 
sporu. Pomaga stronom wypracować takie rozwiązanie, które będzie najlepiej odpowiadało ich potrzebom i interesom. Stosowanie 
tej zasady w praktyce wychowawczej czasami jest bardzo trudne. Opisać przedmiot sprawy, uciekając od oceniania, jest karkołomnym 
zadaniem. Młodzi ludzie nie lubią długich, najeżonych mądrymi terminami przemów, mają też problem z właściwym ocenianiem 
swoich czynów i motywów postępowania. To co dla innych jest zabronione, dla nich jest dozwolone. Świat wartości adolescenta i  
człowieka dorosłego, bardzo często nie mają wielu punktów stycznych.  Ciężko jest nam także odrzucić bagaż przeżyć,  czy tak zwanej 
„wiedzy życiowej”, w sytuacji gdy pojawiające się rozwiązania stoją w konflikcie do naszych doświadczeń. Jedynie silne przekonanie co 
do słuszności obranej drogi postępowania, pozwala wychowawcy nie interweniować i pamiętać o tym, że być może nie jest to najlepsze 
rozwiązanie, lecz ich własne. W relacjach z dorosłymi uczestnikami sytuacji około szkolnych, neutralność pozwala na nie zajmowanie 
stanowiska wobec przedmiotu sporu, a przez to pozwala skupić się na rozwiązaniach. 

Andrzej Starobrat 
Wychowawca, mediator. Od ponad dziesięciu lat pracuje jako wychowawca w internacie Zespołu Specjalnego Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Nr1 w Gdańsku Sobieszewie. Jest to placówka przeznaczona dla tak zwanej „trudnej młodzieży”, 
a chcąc stosować terminologię fachową, należy powiedzieć że dla młodzieży posiadającej Orzeczenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych, o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. 
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Akceptowalność - przed rozpoczęciem mediacji strony wybierają lub akceptują zaproponowaną osobę mediatora, jednak zawsze mają 
możliwość zrezygnowania z osoby konkretnego mediatora w trakcie mediacji i wyboru innego. Niestety, zasada ta w praktyce 
wychowawczej nie znajduje zastosowania. Skonfliktowani wychowankowie nie mają wpływu na osobę mediatora, nie mogą go 
wymienić na innego (mówię oczywiście o realiach placówki w której pracuję). Mogą jedynie wyrazić zgodę na zasady mediacji, co  z 
reguły ochoczo czynią. Osoby dorosłe, które biorą udział w działaniach o charakterze mediacyjnym, z reguły bez problemu akceptują 
mediatora i zasady pracy.  

Przedstawione powyżej zasady mediacji należy uzupełnić jeszcze o dodane przez Polskie Centrum Mediacji w „Kodeksie Etyki 
Mediatora”. Są to: bezinteresowność, profesjonalizm i szacunek. O ile zasada szacunku ( mediator dba o godność stron i dba, żeby 
strony odnosiły się do siebie z szacunkiem, rozmawia o zachowaniu i decyzjach ludzi, ale ich nie ocenia) oraz profesjonalizm (mediator 
powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia i poszerzać swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nią zgodnie z dobrem i 
interesem stron); w praktyce internackiej nie wzbudzają najmniejszych wątpliwości, o tyle zasada bezinteresowności jawi się jako 
niekoniecznie słuszna. Mówi o tym, że mediator nie może wykorzystać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści, nie może mieć 
żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody. Jednak z punktu widzenia wychowawcy, zawarcie ugody między 
wychowankami jest i dla niego, i dla nich, korzystne. Dogadanie się skonfliktowanego wychowanka z nauczycielem, to także plus, 
pogodzenie rodziców z uczniem, to niewątpliwie sukces. W tym miejscu nie pozostaje nic innego, jak odwołać się do tytułowego 
„strażnika”. Mediator, owszem, nie może łamać obowiązujących go zasad. Natomiast strażnik, przestrzegając ogólnie obowiązujących 
norm i reguł, dla osiągnięcia doraźnych celów, nie musi przejmować się wyżej wymienionymi zasadami.  Pilnując dobrych obyczajów, 
dba o właściwe relacje między rodzicami a dziećmi, czuwa nad tym by wychowankowie żyli w zgodzie, nie dopuszcza do krzywdzenia 
słabszych, jest sprawiedliwy i wymaga sprawiedliwości do innych.  

Tak więc wychowawca, łącząc funkcje mediatora i strażnika, jest w stanie osiągnąć zakładane cele. W następnym podrozdziale 
przedstawię techniki mediacyjne którymi może się posłużyć dobry wychowawca, jednocześnie przedstawiając ich rolę w pracy z 
młodzieżą, a także próbując dopasować je do profilu, odpowiednio: mediatora czy strażnika..  
 
3                          Monika Butowska, Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dzieci i młodzieży, jako element edukacji społecznej 

 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Człowiek jest istotą społeczną. Niezbędnym warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie jest 

umiejętność komunikowania się, bez której niemożliwy jest jego rozwój. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dzieci i 
młodzieży pełni poważną funkcję w szkołach, gdzie jest ono między innymi nieodzownym elementem programów profilaktycznych, 
realizowanych w formie zajęć, warsztatów, pogadanek itp. W trakcie wielu godzin lekcyjnych corocznie w całej Polsce 
przeprowadzanych jest mnóstwo zajęć, które poruszają różnorakie zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej. Myślę, że warto  
chociażby  wymienić w tym miejscu program „Spójrz inaczej”, który uczy dzieci rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i 
zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, 
umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w 
tym celu po środki uzależniające.1 Szczegółowe treści modułu dotyczącego konfliktów to np.: „rozwiązywanie problemów i konfliktów, 
strategie rozwiązywania problemów, rozwiązywanie problemów klasowych, konflikt jako naturalne zjawisko w kontaktach z innymi, 
podstawy wiedzy o konfliktach – definicja, przyczyny, pozytywne i negatywne strony konfliktu, emocje pojawiające się podczas 
konfliktów, sposoby rozwiązywania konfliktów – strategie zachowań.”2 Wszystkie tematy, jeśli są „przerabiane” zgodnie z intencjami 
pomysłodawców programu „Spójrz inaczej” zostawiają z pewnością trwały ślad w umiejętnościach i pamięci dzieci i młodzieży, 
zapobiegając naprawdę wielu nieszczęśliwym sytuacjom, mającym miejsce nie tylko w szkolnej rzeczywistości. Szczególnie dotyczy to 
umiejętności związanych z rozwiązywaniem konfliktów, które są z pewnością traktowane przez wielu pedagogów po macoszemu, a 
pełnią niebagatelną rolę w życiu każdego młodego człowieka. Wielu uczniów jest głęboko poranionych przez swoich rodziców, 
rówieśników, rodzeństwo, nauczycieli. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, gdzie można naprawdę przećwiczyć na sobie wiele 
z wymienionych wyżej umiejętności komunikacyjnych, są niekiedy dla dzieci jedyną szansą na osiągnięcie sukcesu w życiu, w 
społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć.   
 

                                                           
1  www.spojrzinaczej.pl, 31.05.2016. 

2  www.spojrzinaczej.pl, 31.05.2016. 

Monika Butowska 
mediator od 2006r., pedagog założyciel i  kierownik Filii Polskiego Centrum Mediacji w Koszalinie. Diagnosta i terapeuta w MPP-P 
w Koszalinie. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. 
Pracowała z nieletnimi i ich rodzicami jako kurator przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Prowadziła zajęcia dla dzieci zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym w placówkach w Koszalinie. Współpracowała w ramach projektu „Koszaliński program 
indywidualizacji nauczania w klasach I- III szkół podstawowych prowadząc zajęcia socjoterapeutyczne  
i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Obecnie zajmuję się prowadzeniem mediacji, dyżurami  
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie oraz propagowaniem mediacji w szkołach. Prowadzi spotkania z rodzicami dotyczące 
kształtowania umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.  

 

http://www.spojrzinaczej.pl/
http://www.spojrzinaczej.pl/
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4                                                                                                                               Ryszard Jurkowski, Ugoda – porozumienie kończące spór 
 
 

 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 10 KPC, w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, 
w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.  

Ustawodawca wskazuje (art. 183(1) KPC), że mediację prowadzi się na 
podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do 
mediacji.  

Ugoda jest czynnością materialnoprawną, a jeśli jest zawierana w toku 
postepowania sądowego, stanowi także czynność procesową i kończy spór.1  

Ugodę materialnoprawną należy odróżnić od ugody sądowej (oraz w trybie 
mediacji objętym unormowaniem art. 183(1) i n. KPC), która może prowadzić do 
zakończenia zawisłego już sporu sądowego bez rozstrzygania go przez sąd. Ugoda 
zawierana w postepowaniu sądowym jest czynnością o cechach czynności materialnej, 
ale i procesowej, stąd też jej skutki są szersze od ugody materialnoprawnej o ten 
ostatni element.2 Procesowy czyli formalnoprawny skutek stanowi wyłączenie 
dalszego postępowania co do istoty sporu.3 Dualny charakter ugody sądowej wynika 
także z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13-10-19724, gdzie sąd wskazał, iż ugoda 
sądowa z punktu widzenia prawa materialnego jest umową. 

Materialnoprawny charakter ugody wynika przede wszystkim 
z art. 917 Kodeksu Cywilnego5. Ustawodawca wskazał, że przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie 
istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub 
zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Tym samym ustawodawca wskazał, że celem ugody jest 
usunięcie niepewności lub uchylenie sporu pomiędzy stronami. Niepewność albo spór stanowią niezbędną przesłankę ugody6. 

Ugoda poddana jest regulacji ogólnej dotyczącej czynności prawnych, w szczególności umów. Stąd też nie wymaga 
zasadniczo zachowania szczególnej formy, może też być zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Przyjmuje się, że jest 
to umowa konsensualna, zobowiązująca, odpłatna i wzajemna; ponadto nie zalicza się ugody do umów abstrakcyjnych.7  

Ugoda należy do umów konsensualnych, kauzalnych i w swym założeniu wzajemnych. Jej treścią może być ukształtowanie 
stosunku obligacyjnego albo obowiązku świadczenia, jak też warunków zapłaty należności wynikającej z wcześniej zawartej umowy.8 

Ugoda nie powoduje powstania nowego stosunku prawnego, ale jedynie go modyfikuje. Częściowo na nowo ukształtowane 
stosunki są pochodną wzajemnych ustępstw poczynionych sobie nawzajem przez strony. w rezultacie ugody niepewny lub sporny 
stosunek prawny jest przekształcany w stosunek pewny i bezsporny. Właśnie z tej przyczyny nie stanowi ona samodzielnej i nowej 
podstawy praw i obowiązków stron.9 

Przedmiotowo istotnym elementem ugody są wzajemne ustępstwa. O kwalifikacji czynności prawnej jako ugody nie 
decydują przy tym ustępstwa, jakie strony czynią sobie wzajemnie w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, odniesione 
do rzeczywistej, obiektywnie ustalonej treści tego stosunku, lecz ustępstwa jakie strony czynią sobie wzajemnie w porównaniu do 
rozumienia przez każdą z nich treści stosunku prawnego i przekonania o rodzaju oraz wielkości roszczeń z niego wynikających. 

Wzajemne ustępstwa nie muszą być także ekwiwalentne, nie muszą być expressis verbis wymienione w treści ugody.10 
Nieekwiwalentność świadczeń nie stanowi wystarczającej przesłanki uznania umowy (ugody) za sprzeczną z zasadami współżycia 
społecznego i w konsekwencji nieważną.11 Umowy ugody zawarte przez strony nie mogą być oceniane jak zwykłe kontrakty cechujące 
się ekwiwalentnością świadczeń. Taka umowa cechuje się wzajemnymi ustępstwami, które nie muszą być takie same, ani 
ekwiwalentne. Jej celem jest zakończenie sporu i zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, a nie równowaga świadczeń każdej ze stron. 
To sprawia, że nawet rażąca dysproporcja świadczeń nie musi oznaczać wyzysku.12 

                                                           
1 Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K. (2016), Kodeks postępowania cywilnego Komentarz, Legalis  
2 Gniewek E., Machnikowski P. (2016), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis  
3 Śladkowski D. (2009), Zawezwanie do próby ugodowej w praktyce sądowej, MOP nr 14 
4 Wyrok III PRN 66/72 - SN - Izba Pracy z dnia 13-10-1972 
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2016 poz. 380, powoływana dalej, jako KC 
6 Wyrok V CSK 446/14 - SN - Izba Cywilna z dnia 29-05-2015 
7 Gniewek E., Machnikowski P. (2016), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis  
8 Wyrok i ACa 755/12 - SA Szczecin z dnia 20-12-2012 
9 Wyrok i ACa 329/15 - SA Łódź z dnia 10-09-2015 
10 Śladkowski D. (2009), Zawezwanie do próby ugodowej w praktyce sądowej, MOP nr 14 
11 Wyrok i ACa 518/15 - SA Białystok z dnia 22-10-2015 
12 Wyrok i ACa 201/13 - SA Łódź z dnia 12-07-2013 
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Formalnoprawny charakter ugody wynika przede wszystkim z art. 10 KPC. Zgodnie z tym przepisem, w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez 
nakłanianie stron do mediacji.  

Ugody sądowej nie można zawrzeć w przypadkach, gdy sprawa nie należy do drogi sądowej (art. 2 KPC); gdy sprawa jest 
wyłączona z jurysdykcji krajowej (art. 1099 KPC) oraz w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 
(art. 477(12) KPC). Sąd może uznać za niedopuszczalną ugodę, jeżeli jej zawarcie byłoby niezgodne z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego albo zmierzało do obejścia prawa (art. 203 § 4 w zw. z art. 223 § 2 KPC). 1 

Zawarcie ugody przed sądem w toku procesu oznacza w świetle przepisów KPC dorozumianą wolę odstąpienia od 
zgłoszonego w pozwie żądania udzielenia ochrony prawnej, ponieważ celem ugody sądowej jest niedopuszczenie do dalszego 
postępowania sądowego, a tym samym wyłączenie rozstrzygnięcia merytorycznego przez sąd.2 

Ugoda jest czynnością procesową dokonaną w formie przewidzianej prawem procesowym, ze skutkiem w postaci 
wyłączenia dalszego postępowania sądowego co do istoty sporu. Zawarte w drodze ugody porozumienie co do istniejącego stosunku 
prawnego ma charakter zgodnego oświadczenia woli, a zatem czynności procesowej wywołującej skutki w zakresie prawa 
materialnego.3 

Formalnoprawny charakter ugody wynika przede wszystkim z art. 104 KPC. Zgodnie z tym przepisem, koszty procesu, 
w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Warto zwrócić uwagę na srt. 104(1) KPC, zgodnie 
z którym koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie 
postanowiły inaczej. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. 

Ustawodawca określił w art. 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych4, następujący katalog wydatków:  
1) koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem; 
2) zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków; 
3) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie; 
3a) zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów; 
4) wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów; 
5) koszty przeprowadzenia innych dowodów; 
6) koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania; 
7) koszty ogłoszeń; 
8) koszty osadzenia i pobytu w areszcie; 
9) ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, 

o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi; 
10) koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego; 
11) koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd. 

Przedstawiony katalog wydatków, nie stanowi katalogu zamkniętego, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę 
określenia "w szczególności". Oznacza to, że do wydatków w rozumieniu tego przepisu można zaliczać inne, niewymienione w tym 
przepisie wydatki o tyle, o ile są one celowe i uzasadnione w konkretnym wypadku.5 

Natomiast w art. 671 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ustawodawca wskazał obowiązek 
wniesienia stałej opłaty od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie 
sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie 
postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. 

Formalnoprawny charakter ugody wyznacza dwie kategorie ugód: sądowe i pozasądowe. To rozróżnienie ma doniosłe 
znaczenie dla ustalania skutków prawnych, wywołanych przez ugodę zawartą jako sądowa lub jako pozasądowa. 

O doniosłości uznania ugody za ugodę sądową stanowią następujące okoliczności:  

 Ugoda sądowa zastępuje formę aktu notarialnego.6  

 Zgodnie z ustalonymi poglądami wyrażonymi w orzecznictwie sądowym ugoda sądowa zastępuje formę przewidzianą dla danej 
czynności prawnej, a więc z punktu widzenia formalnego może przenieść własność nieruchomości. Jednakże z punktu widzenia 
materialnoprawnego, aby ugoda sądowa mogła przenieść własność nieruchomości, musi zawierać wszystkie istotne 
postanowienia umowy rozporządzającej i jako umowa kauzualna wymieniać także przyczynę przeniesienia własności.7  

 Ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny.8  

 Ugoda, która z mocy ustawy podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej stanowi tytuł egzekucyjny 9  

 Nie można zniweczyć ugody sądowej bez uzasadnionych przyczyn. Wskazywanie na "odwołalność ugody jako czynności 
procesowej" oznacza tylko tyle, że nie jest ona nieodwołalna. Środki prawne służące zniweczeniu skutków ugody są 

                                                           
1 Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K. (2016), Kodeks postępowania cywilnego Komentarz, Legalis  
2 Wyrok III APa 25/13 - SA Łódź z dnia 26-11-2013 
3 Romer M.T. (2005), Ugoda w postępowaniu procesowym i pojednawczym, MOP, nr 11 
4 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tj. Dz. U. z 2016 poz. 623 
5 Zieliński A. (2015), Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, Legalis  
6 Postanowienie i CKN 753/99 - SN - Izba Cywilna z dnia 08-01-2002 
7 Postanowienie III CRN 51/75 - SN - Izba Cywilna z dnia 08-05-1975 
8 Art. 777 § 1 pkt 1 KPC 
9 Art. 777 § 1 pkt 3 KPC 
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sformalizowane i wymagają istnienia określonych przesłanek, jest to bowiem dwustronna czynność prawna, podlegająca 
ochronie.1  

 Stosownie do postanowień art. 223 KPC w związku z art. 203 § 4 KPC zgodność ugody sądowej z interesem stron pozostaje poza 
kontrolą sądu, przed którym ugodę taką zawarto.2  

 Ugoda stron, także zawarta w postępowaniu sądowym, nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 § 1 KPC; nie jest 
bowiem sporządzana przez powołany do tego organ władzy publicznej (w tym wypadku sąd), a przez same zainteresowane strony, 
a nadto niczego nie zaświadcza (może jedynie to, że strony oświadczenia woli takiej, a nie innej treści złożyły). Konstatacji tej nie 
może podważyć to, że zawarta przed sądem ugoda ma moc prawomocnego wyroku o tyle, że podobnie jak on stanowi tytuł 
egzekucyjny (art. 777 § 1 pkt 1 KPC). Oznacza to bowiem tylko tyle, że wywiera ona w sferze egzekucji takie same jak wyrok 
skutki.3  

 Roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem 
i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był 
krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne 
w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.4  

 Roszczenie o zapłatę stwierdzone w ugodzie zawartej przed sądem podlega dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia, choćby 
jego wymagalność i wysokość były uzależnione od innej czynności prawnej dłużnika (sprzedaży przedsiębiorstwa) oraz od 
uzyskanej ceny.5  

 Ugoda sądowa nie ma przymiotu powagi rzeczy osądzonej, natomiast ma powagę rzeczy ugodzonej -w konsekwencji, w razie 
wytoczenia powództwa o ten sam przedmiot, co do którego strony zawarły ugodę sądową, pozwany może się jedynie bronić 
zarzutami prawa materialnego, a nie procesowego, w szczególności zarzutem, że sprawa została prawomocnie rozstrzygnięta.6  

 Nie można zniweczyć ugody sądowej bez uzasadnionych przyczyn. Wskazywanie na „odwołalność ugody jako czynności 
procesowej” oznacza tylko tyle, że nie jest ona nieodwołalna. Środki prawne służące zniweczeniu skutków ugody są 
sformalizowane i wymagają istnienia określonych przesłanek, jest to bowiem dwustronna czynność prawna, podlegająca 
ochronie.7  

 Ugoda sądowa to ugoda zawarta w „toku postępowania sądowego”.8  

 Ugoda sądowa jest ugodą zawartą przed sądem w toku procesu, postępowania nieprocesowego lub w postępowaniu 
pojednawczym.9  

KPC nie zawiera definicji pojęcia „ugoda sądowa”. W przepisach KPC zawarto natomiast wskazania dotyczące ugody: 
1) do zawarcia której potrzebna jest zgoda wszystkich uczestników (art. 73), 
2) do zawarcia której upoważnia pełnomocnictwo procesowe, z samego prawa umocowania (art. 91) 
3) zawartej w toku procesu (art. 104), skutkującej wzajemnym zniesieniem kosztów procesu, 
4) zawartej w toku mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd (art. 104(1)), skutkującej wzajemnym zniesieniem 

kosztów mediacji, 
5) zawartej na posiedzeniu (art. 158), gdzie treść ugody powinna zostać zawarta w protokole z posiedzenia 
6) zawartej przed mediatorem, zamieszczone w protokole z mediacji lub załączonej do niego (art. 183(12)), 
7) zwartej w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację (art. 183(13)), gdzie zawarto uprawnienie do strony do 

wystąpienia do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody, lub odmawia klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia, w całości lub 
części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy 
jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności, 

8) zawartej przed mediatorem (art. 183(14)), którą sąd zatwierdza poprzez nadanie klauzuli wykonalności, 
9) zawartej przed mediatorem (art. 183(15), która po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem; ugoda 

zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, 
10) zawartej przed wniesieniem pozwu (art. 184), w sprawach cywilnych, których charakter na to zezwala; sąd uzna ugodę za 

niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, 
11) zawartej na posiedzeniu pojednawczym (art. 185), której osnowę wciąga się do protokołu z posiedzenia, 
12) zawieranej przed sądem (art. 223), gdzie sformułowany został obowiązek, obciążający przewodniczącego, skłaniania strony do 

pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron; osnowę ugody zawartej przed 
sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza 
podpisami stron, 

13) zawartej przed mediatorem, którą zatwierdził sąd (art. 355), stanowiąca podstawę do umorzenia postępowania, 
14) zatwierdzonej przez sąd a zawartej przed mediatorem (art. 394), jako podstawy do wniesienia zażalenia, 

                                                           
1 Postanowienie V CK 691/04 - SN - Izba Cywilna z dnia 14-06-2005 
2 Postanowienie i CKN 1087/97 - SN - Izba Cywilna z dnia 03-06-1998 
3 Wyrok i ACa 470/15 - SA Katowice z dnia 08-10-2015 
4 Art. 125 KC 
5 Wyrok V CKN 376/01 - SN - Izba Cywilna z dnia 10-01-2003 
6 Śladkowski D. (2009), Zawezwanie do próby ugodowej w praktyce sądowej, MOP nr 14 
7 Postanowienie V CK 691/04 - SN - Izba Cywilna z dnia 14-06-2005 

8 Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K. (2016), Kodeks postępowania cywilnego Komentarz, Legalis  
9 Franusz A., (2014), Charakter prawny ugody sądowej oraz skutki prawne jej zawarcia, Studia Prawnoustrojowe nr 24, 243-255 
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15) uznanej za niedopuszczalną jeśli została zawarta z naruszeniem słusznego interesu pracownika lub ubezpieczonego (art. 469), 
16) zabronionej w sprawach ubezpieczeń społecznych(art. 477(12)), 
17) możliwej do zawarcia w sprawach wykonywania władzy rodzicielskiej (art. 570(2)), na skutek skierowania do mediacji 
18) zawartej przed sądem, której wykonalność została stwierdzona przez sąd (art. 578(1)), jako podstawa wszczęcia postepowania 

wykonawczego, 
19) zawartej przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd (art. 578(1)), jako podstawa wszczęcia postepowania wykonawczego, 
20) zawartej przed sądem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, a niewykonywanej należycie (art. 598(15), 

art. 598(17), art. 598(19)), 
21) zawartej przed sądem (art. 777), jako tytuł egzekucyjny, 
22) zawartej, jako podlegająca wykonaniu w drodze egzekucji sądowej (art. 777), jako tytuł egzekucyjny, 
23) zawartej przed sądem (art. 795(1)), jako europejski tytuł egzekucyjny, 
24) zatwierdzonej przez sąd (art. 795(1)), jako europejski tytuł egzekucyjny, 
25) zawartej przed sądem (art. 795(10)), jako przedmiot zaświadczenia wydanego na potrzeby wykonania ugody, 
26) zatwierdzonej przez sąd (art. 795(10)), jako przedmiot zaświadczenia wydanego na potrzeby wykonania ugody, 
27) zawartej przed sądem (art. 795(12)), jako wydania wyciągu z ugody, 
28) zatwierdzonej przez sąd (art. 795(10)), jako wydania wyciągu z ugody, 
29) zawartej przed sądem (art. 1144(1)), jako wydania zaświadczenia lub wyciągu na potrzeby uznania lub wykonania ugody, 
30) zatwierdzonej przez sąd (art. 1144(1)), jako wydania zaświadczenia lub wyciągu na potrzeby uznania lub wykonania ugody, 
31) zawartej przed sądem lub innym organem państwa obcego lub przez nie zatwierdzonej (art. 1152), stającej się tytułem 

wykonawczym po stwierdzeniu jej wykonalności, jeżeli są one wykonalne w państwie pochodzenia i nie są sprzeczne 
z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

32) pochodzącej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 1153(14), jako tytuł wykonawczy w Rzeczypospolitej Polskiej, 
33) której przedmiot może podlegać rozstrzyganiu przez sąd polubowny (art. 1157), 
34) zawartej przed sądem polubownym (art. 1196), której osnowę wciąga się do protokołu lub zamieszcza w odrębnym dokumencie 

stanowiącym część protokołu albo której sąd nadaje formę wyroku na wniosek stron, 
35) zawartej przed sądem polubownym (art. 1212), mającej moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem 

po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności, 
36) zawartej przed sądem polubownym (art. 1213, art. 1213(1), art. 12134), co do której sąd uznaje lub stwierdza wykonalność, 

a także nadaje klauzulę wykonalności, 
37) zawartej przed sądem polubownym za granicą (art. 1215, art. 1216), co do której sąd uznaje lub stwierdza wykonalność. 

W świetle powyższego rozważałem czy ugoda sądowa, to ugoda zawarta: 
1) w toku postępowania, czy w toku posiedzenia sądu,  
2) przed sądem powszechnym, czy przed sądem polubownym, czy przed mediatorem na podstawie skierowania sądu, 
3) zwarta przed sądem, czy zatwierdzona przez sąd. 

Przyjąłem jednocześnie, że ugoda pozasądowa, nazywana czasem „przedsądową” lub „przedprocesową”, to ugoda zawarta 
bez udziału sądu, w tym: 
1) ugoda, jako umowa prawa materialnego, zawarta zgodnie z art 917 KC, 
2) ugoda zawarta przed mediatorem, na postawie umowy o mediację (bez skierowania przez sąd), 
3) ugoda zawarta przed geodetą, 
4) ugoda zawarta przed komisja pojednawczą (prawo pracy), 
5) ugoda zawarta przed zespołem orzekającym (ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), 
6) ugoda zawarta w postępowaniu administracyjnym, 
7) ugoda bankowa, 
8) inne przypadki ugód. 

Jednak biorąc pod uwagę treść art. 183(15) KPC, wskazującego że ugoda zawarta przed mediatorem, a po zatwierdzeniu 
przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, oraz że ugoda zawarta przed mediatorem, którą sąd zatwierdził przez nadanie 
jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, jak również biorąc pod uwagę treść art. 5 i art. 71 ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych, w których ustawodawca rozróżnił pomiędzy ugodą sądową a ugodą zawartą przed mediatorem w wyniku 
prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji i zatwierdzoną przez sąd, przyjmuję 
następujący podział ugód ze względu na ich charakter prawny i procesowy: 
1) ugoda sądowa, wywołująca skutki zarówno w obszarze prawa materialnego jak i procesowego, 
2) ugoda zatwierdzona przez sąd, w tym zawarta przed mediatorem na skutek skierowania przez sąd, posiadająca moc ugody 

sądowej, wywołująca skutki zarówno w obszarze prawa materialnego jak i procesowego, 
3) ugoda pozasądowa, w tym zawarta przed mediatorem na postawie umowy o mediacje, wywołująca skutki w obszarze prawa 

materialnego. 
Podkreślam doniosłość ugody zawartej przed mediatorem na skutek skierowania przez sąd i następnie przez sąd zatwierdzonej. Ze 
względu na skutki prawne, w tym na to, iż ugoda taka ma moc ugody zawartej przed sądem, stanowi tytuł egzekucyjny i podstawę 
do dokonywania szeregu czynności prawnych, w tym dokonywania wpisów w ewidencjach i księgach prowadzonych przez organy 
publiczne. 
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