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MEDIACJA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM W POLSCE
W STATYSTYKACH MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Streszczenie

W grudniu 2005 roku weszły w życie przepisy wprowadzające mediację do polskie-
go Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 9 września 2005 r. Nr 172, poz. 1438).
Artykuł przedstawia wnioski z analizy danych na temat stosowania mediacji, groma-
dzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawach z zakresu postępowania cy-
wilnego, to jest cywilnych, rodzinnych (z wyłączeniem spraw nieletnich), gospodarczych
oraz z zakresu prawa pracy. Omówiona jest metodyka gromadzenia danych przez Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości, a następnie statystyki dotyczące liczby spraw kierowanych
do mediacji w poszczególnych rodzajach sporów, wskaźniki podejmowania mediacji
(faktycznego dojścia mediacji do skutku) oraz skuteczności mediacji, rozumianej jako
wypracowanie ugody w obecności mediatora oraz jej zatwierdzenie przez sąd. Zapro-
ponowano również niezbędne modyfikacje w zakresie gromadzenia danych przez resort
sprawiedliwości.

Słowa kluczowe: mediacja, mediacja cywilna, mediacja rodzinna, mediacja gospodarcza,
mediacja pracownicza

Mediation in Polish Civil Procedure — Ministry of Justice Statistics
Abstract

On the 10th of December 2005 the amended the Civil Procedure Code came into
force, introducing mediation in civil disputes (The Journal of Laws, 2005, No. 172,
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item 1438). This article presents the results of analyses of the Polish Ministry of Justice
data on mediation usage in civil proceedings (i.e. civil, commercial, family and work-
place disputes). Methodology of data collection is discussed and then statistics of cases
referred to mediation, mediations undertaken, and completed with the agreements ap-
proved of by the courts are analyzed. Necessary modification of data collection methods
are proposed.

Key words: mediation, family mediation, commercial mediation, workplace mediation

W grudniu 2005 roku weszły w życie przepisy wprowadzające me-
diację do polskiego Kodeksu postępowania cywilnego (Ustawa z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego,
kodeks cywilny i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 9 września 2005 r. Nr 172, poz. 1438), z późn. zm). Było
to 14 lat po przyjęciu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
w której określono ramy prawne mediacji w tym rodzaju konfliktów,
i 7 lat po jej wprowadzeniu do postępowania karnego i w sprawach
nieletnich. Pierwsza dekada nowego wieku to również okres intensyw-
nego upowszechniania mediacji w praktyce społecznej (początkowo
głównie w sprawach karnych i nieletnich, następnie przede wszystkim
rodzinnych i gospodarczych), aktywności organizacji mediacyjnych,
prób włączania mediacji do tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości
(zob. m.in. Gójska, Huryn 2007: 260–267; Grudziecka, Książek 2009;
Rękas 2009; Czarnecka-Dzialuk 2009). Na mocy znowelizowanego
w 2005 roku kodeksu postępowania cywilnego możliwe jest inicjowa-
nie mediacji na podstawie skierowania sądu oraz umowy o mediację
(1831 § 2). Ten drugi rodzaj mediacji jest autonomiczny i niezależ-
ny wobec postępowania sądowego. Niektórzy autorzy wskazują, iż
de facto w ramach k.p.c. można wskazać trzy rodzaje mediacji, to
jest w ramach mediacji umownej rozróżnić tę, w której postępowanie
jest efektem zawartej między stronami umowy (mediacja kontrakto-
wa czy też umowna sensu stricte) oraz mediację na wniosek strony,
na który druga przystaje (Morek 2006: 42)2. Wydaje się zatem, że
istniejąca regulacja czyni mediację dostępną dla zainteresowanych na
różnych zasadach: tak w ramach postępowania sądowego, jak i poza
sądem.

2 Szczegółowe omówienie regulacji prawnych nie jest przedmiotem niniejszego
tekstu, zaś wyczerpujące informacje znaleźć można w: Cebula 2012; Morek 2012; Piec-
kowski 2012; Gójska 2011.
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Potencjał mediacji podkreśla wielu autorów (m.in. Moore 2009:
30–34; Irving, Benjamin 1995: 9–144; Morek 2009: 17–18). Potwier-
dzają go także dane empiryczne (zob. m.in. Shaw 2010; Bailey, Rob-
bins 2005; Jenkins 2011; Wissler 2004; Kelly 2004; Long 2003; Pe-
arson, Thoennes 1989; McEwen, Maiman 1989). Wskazują one na
takie korzyści tej metody rozwiązywania sporów jak: wzrost upodmio-
towienia (empowerment) i wpływu stron na rezultat rozmów, lepsza
niż w procesie sądowym wymiana i analiza informacji kluczowych dla
rozwiązania sporu, lepsze zrozumienie uwarunkowań sytuacji, roz-
wiązania zindywidualizowane wobec konkretnej sytuacji, obniżenie
negatywnych emocji i wzrost wzajemnego zrozumienia (szczególnie
podkreślany w odniesieniu do sporów, w których strony łączy trwa-
ła relacja), trwałość porozumień, czy też szybsze i mniej kosztowne
rozwiązanie sporu.

Dostrzegając zalety mediacji również Rada Europy i Parlament
Europejski poświęciły tej procedurze konkretne rekomendacje. W ro-
ku 1998 została wydana Rekomendacja Nr R(98)1 Komitetu Mini-
strów do Państw Członkowskich na temat mediacji rodzinnych oraz
Memorandum Wyjaśniające. Rok później wydana została Rekomen-
dacja Nr R(99)19 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich
o mediacji w sprawach karnych. W roku 2002 i 2008 Rada Euro-
py zwróciła uwagę na sprawy cywilne i handlowe: w Rekomendacji
Rec (2002)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w spra-
wie mediacji w sprawach cywilnych z 18 września 2002 r. oraz Dyrek-
tywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywil-
nych i handlowych (Dz.U. UE L z dnia 24 maja 2008 r.)3. 12 marca
2013 roku Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny dotyczą-
cy sporów konsumenckich, obejmujący dyrektywę w sprawie alterna-
tywnych metod rozwiązywania sporów (nowelizacja rozporządzenia
(WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony kon-
sumentów oraz dyrektywę 2009/22/WE w sprawie nakazów zaprze-
stania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów,
a zapewniający możliwość skorzystania z ADR w przypadku sporów
konsumenckich na terenie Unii Europejskiej) oraz rozporządzenie

3 Szczegółowe omówienie w języku polskim dostępne m.in. na http://ms.gov.pl/pl/
dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/
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dotyczące rozwiązywania sporów w sieci, za pośrednictwem platfor-
my internetowej administrowanej przez Komisję Europejską. Wszyst-
kie te dokumenty zwracają uwagę na taki potencjał mediacji, jak
oszczędność czasu, kosztów, odformalizowanie procedury oraz możli-
wość podtrzymania relacji między stronami, a także — co szczególnie
istotne wobec pogłębiającej się mobilności i wymiany przekraczają-
cej granice krajowe — możność odniesienia się w tej procedurze do
transgranicznych (międzynarodowych) aspektów sporu.

Powstaje jednak pytanie, na ile ten potencjał jest realizowany
w polskich warunkach? Co pokazują analizy wykorzystywania media-
cji w sprawach cywilnych w Polsce po siedmiu latach od jej wprowa-
dzenia? Poniższy tekst jest próbą zestawienia danych gromadzonych
przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawach z zakresu postępo-
wania cywilnego, to jest cywilnych, rodzinnych (z wyłączeniem spraw
nieletnich), gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy, i wysnucia
wniosków na temat stanu mediacji.

W pierwszej części tekstu przedstawiam metodykę gromadzenia
danych przez resort sprawiedliwości. Dalej omawiam dotychczasowe
wykorzystanie mediacji. Po pierwsze, analizowana jest liczba spraw
kierowanych do mediacji w poszczególnych rodzajach sporów, w tym
— jako przykład — zestawiam sprawy kierowane do mediacji rodzin-
nych i cywilnych z ogólną liczbą spraw sądowych wniesionych w po-
szczególnych latach. Następnie omawiam kwestię podejmowania me-
diacji, to jest faktycznego dojścia do skutku mediacji w sprawach kie-
rowanych z sądów. Należy wspomnieć, iż dostępne zestawienia nie
precyzują przyczyny braku podjęcia mediacji, a zatem czy udziału
w mediacji odmówiły strony, czy też mediator, czy wreszcie do mediacji
nie doszło z innych przyczyn (np. brak możliwości skutecznego kon-
taktu z zainteresowanymi). Kolejnym etapem analizy jest skuteczność
mediacji, rozumiana jako wypracowanie ugody oraz jej zatwierdzenie
przez sąd. Ostatnie zagadnienie to kwestia liczby ugód wypracowanych
w mediacji, jednak odrzuconych przez sąd. Tekst kończy się ogólnymi
wnioskami oraz rekomendacjami w zakresie metodyki gromadzenia
danych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W artykule wielokrotnie świadomie pomijam pogłębione wnio-
skowanie na temat przyczyn takich czy innych zjawisk, np. niskiej sku-
teczności mediacji w sprawach cywilnych. Zestawienia sądownictwa
powszechnego nie pozwalają na wyprowadzenie rzetelnych konkluzji,
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nie istnieją, a przynajmniej nie są mi znane, inne dane, na bazie których
można byłoby je zbudować, a jednocześnie postawienie bardziej śmia-
łych hipotez wymagałoby rozbudowanej argumentacji, która wykracza
poza ramy tego opracowania. Przyjmuję zatem, iż poniższy tekst jest
wyłącznie opisem stanu mediacji w Polsce, zaś rozważaniom na temat
jego przyczyn poświęcić należałoby odrębne publikacje, oparte na so-
lidnych danych empirycznych, a nie jedynie hipotezach teoretycznych.

By właściwie pojąć wyniki analiz wykorzystania mediacji w Polsce,
konieczne jest objaśnienie sposobu gromadzenia danych przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości. Dane gromadzone są od momentu wejścia
w życie znowelizowanych przepisów kpc i zestawiane w następujących
kategoriach:

1. Sprawy cywilne i gospodarcze (w rozbiciu na sądy okręgowe i sądy
rejonowe4)
1.1. mediacje w postępowaniu sądowym

• Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji
na podstawie postanowienia sądu (art. 1838 § 1 kpc)

• Liczba protokołów złożonych przez mediatorów (art.
18313 § 2 kpc).

• Liczba postępowań umorzonych w wyniku zatwier-
dzenia przez sąd ugody zawartej przed mediatorem
(art. 18314 § 1 i 2 kpc)

• Odmowy zatwierdzenia ugody w trybie art. 18314 § 3 kpc
1.2. mediacje umowne5

• Liczba protokołów złożonych przez mediatorów (art.
18313 § 2 kpc)

• Liczba wniosków o zatwierdzenie ugody
• Liczba zatwierdzonych ugód: ogółem/w tym przez nada-

nie klauzuli wykonalności (art. 18314 § 2 kpc)
• Odmowy zatwierdzenia ugody w trybie art. 18314 § 3 kpc

Do roku 2012 włącznie sprawy rodzinne prowadzone w sądach
okręgowych — to jest głównie sprawy o rozwód i separację — wchodzi-
ły w zakres ogólnych zestawień dotyczących spraw cywilnych w ramach
sądownictwa powszechnego. Natomiast zestawienia spraw rodzinnych

4 W artykule prezentuję dane łącznie.
5 Dane nie analizowane w niniejszym artykule.
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uwzględniają tylko te prowadzone w sądach rejonowych. Oznacza to,
że nie jest możliwe oszacowanie spraw rodzinnych ogółem, rozpa-
trywanych w sądach obu instancji. Należy zatem mieć w pamięci, że
opisując mediacje w sprawach rodzinnych odwołuję się wyłącznie do
tych kierowanych z sądów rejonowych. Natomiast mediacje w spra-
wach rodzinnych prowadzonych w sądach okręgowych zasilają próbę
mediacji cywilnych, zniekształcając nieco omawiane wyniki.

2. Sprawy rodzinne (z wyłączeniem nieletnich), dane wyłącznie dla
sądów rejonowych (por. wyżej).
Od momentu wprowadzenia mediacji do postępowania cywilnego

(grudzień 2005 r.) gromadzone są poniższe dane:
• Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji

na podstawie postanowienia sądu (art. 1838 § 1 kpc)
• Wynik postępowania mediacyjnego (kategorie: ugoda,

brak ugody, inny sposób)
Warto odnotować, że nie ma tutaj mowy o umorzeniu
postępowania w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej
przed mediatorem — jak to ma miejsce w pozostałych
sprawach z zakresu postępowania cywilnego, a jedynie
o ugodzie. W dalszym ciągu przyjmuję, że kategoria me-
diacji zakończonych ugodą w sprawach rodzinnych jest
tożsama z kategorią ugód zatwierdzonych w pozosta-
łych sprawach.

• Prowadzący mediację. W latach 2006–2011 postępowa-
nia mediacyjne przypisywano do dwóch kategorii ze
względu na prowadzącego mediację: sprawy prowadzo-
ne przez instytucje i prowadzone przez osoby godne
zaufania. Nie jest jasne, czym podyktowana była taka
klasyfikacja spraw, bowiem odwołuje się ona do regula-
cji w zakresie spraw nieletnich (Rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie
postępowania mediacyjnego w sprawach karnych) i nie
ma zastosowania w sprawach cywilnych. Od roku 2012
słusznie zrezygnowano z takiego podziału, choć można
się zastanawiać, w jaki sposób do tej pory dokonywano
klasyfikacji mediatorów wedle owych nieadekwatnych
kategorii. Ta zmienna została przeze mnie pominięta
w analizach jako błędnie ustanowiona oraz nieistotna
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z punktu widzenia rozumienia funkcjonowania instytu-
cji mediacji.

Dane, których gromadzenie rozpoczęto w roku 20116:
• Ruch spraw w sądzie (ile spraw pozostało z poprzed-

niego okresu /rok/, wpłynęło, zostało załatwionych oraz
pozostało na okres następny);

• Przedmiot postępowania mediacyjnego. W roku 2011
klasyfikowano według następujących kategorii: kontak-
ty z dzieckiem, miejsce zamieszkania małoletniego, wy-
sokość alimentów. W roku 2012 dodano również sposób
wykonywania władzy rodzicielskiej (art. 97 § 2, art. 1,
art. 107 kro) oraz sprawy w trybie Konwencji haskiej
z 1980 r. dot. uprowadzenia (w tym o powrót oraz o wy-
konywanie kontaktów).

Jak widać, w sprawach rodzinnych skierowanych do mediacji
przez sąd brak jest wskazania liczby protokołów złożonych przez me-
diatorów oraz liczby wniosków o zatwierdzenie ugody, jak to ma miej-
sce w innych kategoriach spraw cywilnych. Liczba faktycznie podjętych
mediacji równa jest zatem sumie spraw zakończonych ugodą i brakiem
ugody. Te zaś mediacje, które nie doszły do skutku, ujęte są w podkate-
gorii „inny sposób”. W sprawach rodzinnych nie gromadzi się danych
na temat braku zatwierdzenia ugody. Nie prowadzi się ponadto żad-
nych statystyk mediacji umownych.

Sukcesywna zmiana metodyki gromadzenia danych umożliwia
nieco bardziej rzetelny ogląd stanu mediacji sądowych, jednak wciąż
pozostawia ona sporo do życzenia i niewątpliwie zasadne byłoby co
najmniej ujednolicenie sposobu prowadzenia zestawień dla wszystkich
spraw kierowanych do mediacji z sądów lub ugód zawartych w mediacji
zgłaszanych do sądów, regulowanych kodeksem postępowania cywil-
nego. Szczegółowy sposób dokonania modyfikacji zaproponowano na
końcu artykułu. Tymczasem przyjrzyjmy się, co wynika z dotychczaso-
wych zestawień prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości7.

6 Dane nie analizowane w niniejszym artykule
7 Wszystkie dane wykorzystane w artykule pochodzą ze strony Ministerstwa Spra-

wiedliwości (dostęp luty 2013 r.) oraz zestawień uzyskanych z Departamentu Statysty-
ki MS.
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Kierowanie spraw do mediacji w postępowaniu sądowym
w zależności od rodzaju spraw

S p r a w y s k i e r o w a n e d o m e d i a c j i o g ó ł e m
w e d l e r o d z a j u s p r a w

Ogółem do mediacji w ramach postępowania cywilnego w latach
2006–2012 skierowano 25 821 spraw. Liczbę spraw skierowanych do
mediacji w poszczególnych rodzajach spraw przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Liczba spraw skierowanych do mediacji w postępowaniu sądowym latach
2006–2012 w podziale na typ spraw

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)
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Jak widać, największa liczba skierowań do mediacji dotyczy-
ła spraw cywilnych (łącznie 13 698 spraw), dalej gospodarczych
(5895 spraw), dalej rodzinnych rozpatrywanych w sądach rejonowych
(łącznie 5218 spraw). W ramach prawa pracy skierowano łącznie
1010 spraw.

Bezwzględna liczba skierowań do mediacji łącznie w poszcze-
gólnych latach stale wzrasta. Systematyczny trend wzrostowy odno-
tować można dla wszystkich rodzajów spraw, poza sprawami z za-
kresu prawa pracy, chociaż tempo wzrostu jest bardzo zróżnicowane
(rys. 2).

Rysunek 2. Przyrost absolutny i tempo wzrostu (w procentach) liczby spraw
kierowanych do mediacji w poszczególnych latach w podziale na typ spraw
(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)

Sprawy cywilne Sprawy gospodarcze Sprawy pracownicze Sprawy rodzinne

przyrost
absolutny

tempo
wzrostu

w %

przyrost
absolutny

tempo
wzrostu

w %

przyrost
absolutny

tempo
wzrostu

w %

przyrost
absolutny

tempo
wzrostu

w %

2007 −49 −3,4 2 0,8 41 124,2 56 20,7
2008 56 4,0 −48 −18,6 33 44,6 101 31,0
2009 387 26,6 330 157,1 145 135,5 289 67,7
2010 354 19,2 308 57,0 −57 −22,6 272 38,0
2011 318 14,5 581 68,5 −130 −66,7 161 16,3
2012 330 13,1 925 64,7 219 336,9 193 16,8

Systematyczny przyrost spraw kierowanych do mediacji od pierw-
szego roku po nowelizacji przepisów odnotować można dla mediacji
rodzinnych (średnia wzrostu w stosunku do roku poprzedniego to 31,7
procent). W przypadku mediacji cywilnych występuje on od roku 2008
(po spadku z roku poprzedniego), a w sprawach gospodarczych —
po spadku w roku 2008 — od roku 2009. Jednocześnie najbardziej
wyraźny progres w zakresie liczby spraw kierowanych do mediacji za-
znacza się w przypadku sporów gospodarczych (średni wzrost wynosi
54,9 procent). Dla spraw cywilnych średnie tempo wzrostu wynosi
12,3 punktów procentowych. Trudności w interpretacji nastręcza tem-
po wzrostu sprawy z zakresu prawa pracy, z uwagi na bardzo silne
wahania, np. wyraźne spadki w roku 2010 i 2011, lecz generalnie ich
pozycja wydaje się co najmniej niestabilna.
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S p r a w y s k i e r o w a n e d o m e d i a c j i a w n i e s i o n e d o s ą d u
n a p r z y k ł a d z i e s p r a w c y w i l n y c h i r o d z i n n y c h

Dane gromadzone w kolejnych latach funkcjonowania mediacji
w polskim systemie prawnym nie wskazują, by mediacja była procedu-
rą powszechnie lub nawet często wykorzystywaną w ramach wymiaru
sprawiedliwości. Wprost przeciwnie, odsetek kierowanych do media-
cji spraw wskazuje na znikomą w istocie rolę tej procedury w praktyce
sądów powszechnych. Przyjrzyjmy się temu na podstawie dwóch przy-
kładowych rodzajów sporów: cywilnych (rys. 3) i rodzinnych (rys. 4).

Rysunek 3. Liczba spraw skierowanych do mediacji w sprawach cywilnych na tle
wszystkich spraw cywilnych rozpatrywanych w sądach powszechnych ogółem w latach
2006–2012 (opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)

Rok
liczba spraw cywilnych
wniesionych do sadu

liczba spraw
skierowanych
do mediacji

sprawy skierowane
do mediacji

w stosunku do spraw
cywilnych ogółem

2006 5 040 201 1 448 0,29‰
2007 5 608 180 1 399 0,25‰
2008 6 214 982 1 455 0,23‰
2009 6 701 686 1 842 0,27‰
2010 7 591 387 2 196 0,29‰
2011 8 058 791 2 514 0,31‰
2012 8 277 470 2 844 0,34‰

W analizowanym okresie do mediacji w ramach postępowania
sądowego skierowano średnio 0,28‰ spraw cywilnych wniesionych do
sądów obu instancji. Nie rysuje się żaden wyraźny trend na przestrzeni
lat, choć być może jego zapowiedzią jest stopniowy wzrost udziału
spraw skierowanych do mediacji w ogólnej liczbie spraw wniesionych
od roku 2009.

Zestawienie liczby spraw skierowanych do mediacji z sądów re-
jonowych na tle wszystkich spraw rodzinnych wniesionych pokazuje,
iż ten typ spraw w porównaniu ze sprawami cywilnymi kierowany był
do mediacji znacznie częściej. Widoczny jest przy tym wyraźny trend
wzrostowy.

Jak zatem wynika z powyższych danych, jakkolwiek początkowy
odsetek spraw kierowanych do mediacji w obu rodzajach spraw był
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Rysunek 4. Liczba spraw skierowanych do mediacji w sprawach rodzinnych na tle
wszystkich spraw rodzinnych rozpatrywanych w sądach rejonowych ogółem w latach

2006–2012 (opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)

Rok
liczba spraw
rodzinnych

wniesionych do sądu

liczba spraw
skierowanych
do mediacji

sprawy skierowane
do mediacji

w stosunku do spraw
rodzinnych ogółem

2006 1 123 860 270 0,24‰
2007 1 191 934 326 0,27‰
2008 1 296 387 427 0,33‰
2009 1 325 816 716 0,54‰
2010 1 315 246 988 0,75‰
2011 1 321 993 1 149 0,87‰
2012 1 347 716 1 342 1,00‰

podobny, z drobną przewagą dla spraw cywilnych, o tyle w kolejnych
latach zaznacza się wyraźna przewaga skierowań w sprawach rodzin-
nych, by w roku 2012 przewyższyć skierowania do mediacji cywilnych
na tle spraw wniesionych niemal trzykrotnie.

Wydaje się, że przyczyny należy szukać w specyfice sporów rodzin-
nych. Jako że większość spraw dotyczy małoletnich, a zatem odnosi się
do szczególnie delikatnych kwestii w życiu rodzinnym, gdzie szybkie
i polubowne rozwiązanie jest szczególnie potrzebne, mediacja wydaje
się znacznie bardziej korzystną i właściwą procedurą niż proces sądo-
wy. Trwała relacja, również po zakończeniu sprawy sądowej, wysokie
nasycenie sporu kwestiami symbolicznymi i relacyjnymi raczej niż ma-
terialnymi, czy silny poziom emocji (por. m.in. Emery, Jackson 1989;
Emery i in. 2001; Gójska, Huryn 2007: 61–80) — te wszystkie czynniki
powinny skłaniać sędziów do wybierania mediacji jako pierwszej opcji.
Wciąż jednak odsetek skierowań do mediacji spraw wniesionych jest
znikomy i wynosi 1‰ spraw rodzinnych i 0,34‰ dla spraw cywilnych,
a zatem procedura ta w ramach tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości
pełni rolę marginalną.

F a k t y c z n e p o d j ę c i e m e d i a c j i k i e r o w a n y c h z s ą d ó w
w z a l e ż n o ś c i o d r o d z a j u s p r a w

Art. 18312 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż z prze-
biegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce
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i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i ad-
resy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik me-
diacji. Protokół podpisuje mediator. Art. 18313 § 2 stanowi, iż w razie
skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół
w sądzie rozpoznającym sprawę.

Należy więc zakładać, że w sprawach cywilnych, gospodarczych
lub pracowniczych, w których protokół nie został przez mediatora zło-
żony, mediacja nie została wszczęta z takich określonych w kodeksie
powodów, jak na przykład brak zgody na mediację jednej bądź obu
stron lub odmowa podjęcia mediacji przez mediatora (art. 1836 § 2
pkt. 1–4)8. A zatem liczba mediacji, które doszły do skutku — da-
lej określam je jako mediacje podjęte — powinna być równa liczbie
spraw, w której został złożony protokół z mediacji9. Z kolei w sprawach
rodzinnych o liczbie spraw, w których mediacja nie została wszczęta
mówi wprost kategoria „Wynik postępowania mediacyjnego — inny
sposób”.

Jak wynika z poniższego rysunku (5), częstotliwość podejmowa-
nia mediacji istotnie różni się w zależności od obszaru sporu.

W sprawach cywilnych — po dość wyraźnym wzroście liczby zło-
żonych protokołów w roku 2007 w stosunku do roku poprzedniego
i spadku w roku kolejnym (2008) — nastąpiło spowolnienie i nie-
wielki wzrost dopiero w latach 2011–2012. Średnio w analizowanym
okresie składane są protokoły z 65% spraw kierowanych do mediacji.

Odmiennie kształtuje się liczba złożonych protokołów na tle
spraw skierowanych do mediacji w sporach gospodarczych. Tu również
widać wyraźny skok w roku 2007, jednak na tle kolejnych roczników
jest on wyjątkowy i już w 2008 roku liczba protokołów niemal zrównuje
się z pierwszym rokiem po wprowadzeniu mediacji do kpc, a w latach
kolejnych waha się, nie przekraczając jednak poziomu z roku 2006.

8 Statystyki nie uwzględniają przyczyny braku wszczęcia mediacji
9 Wedle mojej wiedzy, zdarzają się sytuacje, kiedy mediator składa protokół także

w przypadku, gdy mediacja w rzeczywistości nie została podjęta przez strony, jako
pismo informacyjne dla sądu. Niestety, nie można również wykluczyć sytuacji odwrotnej,
to jest takiej, gdy mediator nie składa protokołu, gdy mediacja odbyła się, a nawet
została zakończona ugodą (ten wątek zostanie rozwinięty dalej). Należy mieć zatem
świadomość, iż raportowanie mediacji zarówno ze strony współpracujących z sądami
mediatorów, jak również w zbiorczych zestawieniach sądownictwa powszechnego może
mieć pewne luki, ale stwierdzenie ich skali wymagałoby odrębnych badań.
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Rysunek 5. Procent mediacji podjętych w stosunku do spraw skierowanych w sprawach
cywilnych, gospodarczych i rodzinnych w latach 2006–2012

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)
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Średnia liczba rocznie składanych protokołów z mediacji gospodar-
czych kształtuje się na poziomie 46% spraw skierowanych. Oznacza
to, że mediacja dochodzi do skutku w mniej niż połowie spraw skiero-
wanych z sądu.

Istotne zmiany na przestrzeni lat zachodzą w sprawach z zakresu
prawa pracy. Po pierwszym roku, w którym wszczęcie mediacji pra-
cowniczych kształtuje się podobnie, jak gospodarczych, w kolejnych
latach notują one dramatyczny spadek aż do niespotykanego w innych
obszarach sporów poziomu 12,3% wszczętych mediacji w roku 2009.
W ostatnich trzech latach ten typ spraw gwałtownie „odbija się od
dna” i już od kolejnego roku systematycznie notuje wyższy wskaźnik
podjętych mediacji niż sprawy gospodarcze. Okres załamania w latach
2007–2009 sprawia jednak, że średni odsetek spraw podejmowanych
w całości analizowanego przedziału czasowego plasuje się na poziomie
34,4%, jest zatem najniższy spośród wszystkich rodzajów sporów.
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W sprawach rodzinnych z kolei już odsetek spraw, w których me-
diacje faktycznie się odbyły podejmowanych w pierwszym roku (2006)
znacząco przewyższa wskaźniki w tym samym roku dla spraw cywilnych
czy gospodarczych, by w roku 2009 osiągnąć poziom 84,8%, wahając
się w kolejnych latach nieco poniżej niego. Średnio w badanym okresie
do mediacji dochodzi w 81,2% spraw, a zatem o blisko 47% więcej niż
w sprawach pracowniczych, około 36% więcej niż w sporach gospo-
darczych oraz około 16% więcej niż w sprawach cywilnych. W moim
przekonaniu, te same czynniki, które skłaniać mogą sędziów do kiero-
wania do mediacji właśnie spraw rodzinnych, sprawiają, że członkowie
rodziny, najczęściej rodzice, decydują się na udział w mediacji.

Bez dodatkowych badań, obejmujących uczestników mediacji lub
przynajmniej mediatorów, wnioskowanie o przyczynach nie podej-
mowania mediacji może być co najwyżej spekulatywne, przy czym
zaryzykowałabym hipotezę, że główną przyczyną może być odmowa
udziału w mediacji zgłaszana przez strony, najczęściej spowodowana
brakiem wiedzy na temat mediacji, niejasnością co do roli mediato-
ra, statusu ugody, czy też niemożnością lub niechęcią do poniesienia
kosztów10. W przypadku spraw pracowniczych barierą może być po-
strzegana różnicy siły pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Stroną
inicjującą postępowanie sądowe jest statystycznie częściej pracownik,
uznający iż jego pozycja jest istotnie gorsza niż zatrudniającego. Być
może zatem sprawa sądowa jawi się pracownikowi jako procedura
bezpieczniejsza. Drugą przeszkodą mogą być koszty: w sprawach są-
dowych nie przekraczających 50 tysięcy zł pracownik wszczynający
postępowanie zwolniony jest z kosztów sądowych. Choć w tej kwestii
można wskazać racjonalny kontrargument, iż w przypadku sprawy są-
dowej i właśnie w związku ze słabszą pozycją w sporze, zaoszczędzone
(przynajmniej teoretycznie) na mediacji środki finansowe z pewnością
zostaną ulokowane w wynagrodzenie pełnomocnika. Co do spraw go-
spodarczych, badania prowadzone wśród przedsiębiorców przez Lufta
(2010) wykazały słabe zainteresowanie respondentów mediacją, po-
strzeganą przez nich jako alternatywę dla „słabych”. Oznacza to, że
wystąpienie z inicjatywą mediacji może być w gronie przedsiębiorców

10 Tezę tę stawiam wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia oraz informacje
uzyskane od innych mediatorów, nie mają one jednak statusu rzetelnych analiz nauko-
wych.
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sygnałem niepewności co do swoich racji i gotowością do ustępstwa
(rozumianego trochę jako „zgniły kompromis”, a zatem zrzeczenie się
części swoich racji).

S k u t e c z n o ś ć m e d i a c j i w z a l e ż n o ś c i o d r o d z a j u s p r a w

Jaka jest skuteczność mediacji w Polsce? By odpowiedzieć so-
bie na to pytanie należy wcześniej przyjrzeć się temu, co można po-
strzegać jako sukces w mediacji. Naturalnie, najbardziej widocznym
i mierzalnym efektem jest zawarcie ugody w sporze. W zagranicz-
nych badaniach wskaźniki sukcesu wynoszą między 50% a 80% spraw
zakończonych ugodą (zob. m.in. Boulle 2005: 590; Irving, Benjamin
1995: 414–416).

Nie wszystkie jednak modele mediacji stawiają taki „produkt”
mediacji na pierwszym planie. Dla przykładu, mediacja transfor-
matywna (transformative mediation) ponad ugodę przedkłada trans-
formację interakcji między stronami konfliktu, będącą rezultatem
upodmiotowienia, pogłębienia świadomości i pewniejszego wyarty-
kułowania własnych potrzeb (tzw. empowerment) oraz lepszego zro-
zumienia perspektywy drugiej strony i w konsekwencji gotowości do
podjęcia działań na rzecz ich zaspokojenia (różne wymiary uznania,
tj. tzw. recognition) (Folger, Bush 1994: 3 i dalej; Bush, Folger 1996:
263 i dalej). Nawet jednak zwolennicy najbardziej popularnego mode-
lu mediacji — to jest facylitatywnego, w którym mediator wspomaga
strony w wypracowaniu własnego, kreatywnego rozwiązania konfliktu
(Riskin 1996: 32) — wskazują na istotną rolę takich rezultatów, jak
wyciszenie emocji i bardziej poprawne relacje czy też lepsza zdolność
do radzenia sobie z konfliktami w przyszłości (Winslade, Monk 2000:
230). Na te korzyści wskazują również profesjonaliści mający doświad-
czenie współpracy ze stronami sporów rodzinnych, które uczestniczyły
w mediacji: sędziowie czy adwokaci (np. wystąpienie sędzi Teresy Ro-
mer i mecenas Teresy Łaszczuk na konferencji „Czy mediacja uratuje
polską rodzinę?”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Mediatorów
Rodzinnych 30 maja 2007)11. Zasadnicze znaczenie dla skuteczno-

11 Zob. także adnotacja na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/
dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/, która stwierdza: „Skuteczność
mediacji, zgodnie ze statystyką, oceniana jest na podstawie ilości zawartych ugód lub
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ści mediacji ma również trwałość ugody, to znaczy fakt jej wdro-
żenia i sprostanie przez nią próbie czasu12. Można jednak słusznie
argumentować, że wiele z tych zmian jest trudno mierzalnych, a nie-
kiedy są bezpośrednio powiązane z końcową ugodą (np. wyciszenie
emocji może być zarówno warunkiem, jak i skutkiem wypracowania
ugody).

W przypadku mediacji sądowej dodatkowym kryterium sukcesu
jest zatwierdzenie ugody wypracowanej w mediacji przez sąd, skutku-
jące umorzeniem sprawy13 — w sprawach cywilnych i gospodarczych,
oraz liczbą ugód wypracowanych w mediacjach rodzinnych. Przyjmij-
my zatem, iż jako skuteczną mediację rozumieć będziemy taką, w któ-
rej ugoda została wypracowana, a następnie zatwierdzona przez sąd14.
Przyjrzyjmy się na początek skuteczności różnych rodzajów mediacji
w liczbach bezwzględnych (rys. 6).

Ponownie, najwyższą liczbę ugód zawarto w mediacjach rodzin-
nych, w których w analizowanym okresie wypracowanych, a następnie
zatwierdzonych zostało nieco ponad dwa razy więcej porozumień niż
w mediacji gospodarczej. Spójrzmy dalej, jak wyglądają statystyki ugód
na tle spraw kierowanych i podjętych, zaczynając od mediacji cywil-
nych (rys. 7).

To, co bardzo wyraźnie da się zauważyć, to niezwykle mała liczba
zatwierdzonych ugód15, zarówno na tle liczby złożonych protokołów,
a więc spraw, w których mediacja faktycznie się odbyła, jak i liczby

umorzonych postępowań w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.
Statystyki nie mierzą więc stopnia wyciszenia emocji stron i stworzenia warunków do
spokojnej rozmowy o sporze i porozumienia, jak ten spór w sposób najbardziej korzystny
dla obu stron rozwiązać.”

12 By zweryfikować tę zmienną należałoby np. poddać analizie częstotliwość powtór-
nych sporów wnoszonych do sądu w tej samej lub pokrewnej (np. węziej ujętej) sprawie
lub też przeprowadzić badania długoterminowe wśród uczestników mediacji (zob. m.in.
Kelly 1989, 996). Takie badania w Polsce nie były i — niestety — pewnie jeszcze długo
nie będą prowadzone. Na temat rozmaitych aspektów sukcesu wskazanych w badaniach
mediacji rodzinnej zob. Gójska 2004.

13 Odrębnie zostaną omówione sprawy, w których została wypracowana ugoda, jed-
nak nie została ona zatwierdzona.

14 W statystykach sądownictwa powszechnego nie funkcjonuje pojęcie ugody czę-
ściowej i nie jest również jasne, w jaki sposób klasyfikowane są sprawy, w których
w wyniku mediacji doszło do rozwiązania jedynie niektórych kwestii spornych: czy jako
mediacje zakończone ugodą, czy też brakiem ugody.

15 Ugody nie zatwierdzone omówione w dalszej części tekstu.
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Rysunek 6. Liczba spraw, w których umorzono postępowanie w wyniku zatwierdzenia
ugody zawartej przed mediatorem w zależności od rodzaju spraw (opracowanie

własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)

Sprawy cywilne Sprawy gospodarcze Sprawy rodzinne

2006 93 51 127
2007 111 64 155
2008 119 43 216
2009 90 98 340
2010 148 169 439
2011 159 253 471
2012 252 422 559

razem 972 1100 2307

Rysunek 7. Liczba złożonych protokołów z mediacji oraz spraw umorzonych
w związku z zatwierdzeniem ugody na tle wszystkich spraw cywilnych

skierowanych do mediacji w latach 2006–2012
(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)
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sprawy skierowane złożone protokoły zatwierdzenie ugody

spraw skierowanych przez sądy do mediacji. Pojawia się także pyta-
nie, którą z wielkości przyjąć jako punkt odniesienia dla szacowania
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skuteczności mediacji: ogólną liczbę spraw skierowanych do mediacji,
czy też tych, w których złożono protokoły z mediacji, a zatem tych,
które faktycznie zostały podjęte. Można tu przedstawić następującą
argumentację. Z perspektywy sądu, który kierując sprawę do mediacji
oczekuje jej sprawnego załatwienia, wszystkie sprawy, które wracają
nierozwiązane, mogą być uznane za niespełniające tego celu, a za-
tem nieskuteczne — niezależnie, czy mediacja była, czy też nie była
podjęta. Z perspektywy mediatorów z kolei, mogli oni dowieść swej
skuteczności, a więc i efektywności procedury, jedynie w tych sytu-
acjach, gdy postanowienie o mediacji zostało skutecznie przesłane do
ośrodka, sprawa kwalifikowała się do mediacji, mediator oraz strony
wyraziły na nią zgodę i w efekcie postępowanie mediacyjne zosta-
ło przeprowadzone. Tylko w sprawach podjętych potencjał mediacji
mógł faktycznie zostać zrealizowany.

Dla zobrazowania różnicy, odsetek ugód na tle obu tych wielkości
wskazany jest niżej (rys. 8). Nawet jednak przyjmując, że brane są pod
uwagę jedynie sprawy, w których złożono protokół z mediacji, a zatem,
w których mediacja się odbyła (kolumna środkowa, podkreślenie au-
torki), odsetek spraw, w których zakończyła się ona ugodą jest bardzo
niski.

Rysunek 8. Sprawy skierowane, złożone protokoły z mediacji oraz umorzenia spraw
ze względu na zawarcie porozumienia w sprawach cywilnych w latach 2006–2012,

wyrażone w procentach
(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)

Rok

Sprawy, w których
złożono protokół

z mediacji na tle całości
spraw skierowanych

Sprawy, w których
umorzono postępowanie
ze względu na zawarcie

ugody na tle spraw,
w których złożono

protokół z mediacji

Sprawy, które umorzono
ze względu na zawarcie

ugody na tle ogółu spraw
skierowanych

2006 53,94% 11,91% 6,42%
2007 65,55% 12,10% 7,93%
2008 63,71% 12,84% 8,18%
2009 65,74% 7,43% 4,89%
2010 65,76% 10,25% 6,74%
2011 69,61% 9,09% 6,32%
2012 70,46% 12,57% 8,86%
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Jak wynika z zestawienia, średni odsetek ugód wypracowanych
w mediacjach cywilnych podjętych — a tak rozumiemy mediacje,
w których złożono protokół — wynosi 10,88% w analizowanym okre-
sie. Jest on istotnie niższy, gdy mediacje zakończone ugodą umieścimy
na tle wszystkich spraw skierowanych i wówczas wynosi średnio 7,05%!

Istotne różnice w zależności od rodzaju sporu, które wcześniej
analizowano w odniesieniu do podejmowania mediacji, pojawiają się
również w przypadku skuteczności mediacji. Odsetek ugód wypraco-
wanych w mediacji na tle wszystkich spraw skierowanych w poszcze-
gólnych rodzajach spraw przedstawia rysunek 9. W tym przypadku ze
względu na niewielka liczbę mediacji z zakresu prawa pracy, ten rodzaj
spraw będzie analizowany odrębnie w dalszej części tekstu.

Rysunek 9. Skuteczność mediacji, rozumiana jako stosunek spraw, w których
postępowanie zostało umorzone w wyniku zawarcia ugody w mediacji, do całości

spraw skierowanych w zależności od rodzaju spraw w latach 2006–2012
(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)
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Skuteczność mediacji w sprawach rodzinnych jest istotnie wyż-
sza niż w pozostałych rodzajach mediacji, w szczególności korzystnie
odróżniając się na tle najgorzej wypadającej mediacji w sprawach cy-
wilnych (najniższy odsetek ugód: 7% i średnio różnica 38 punktów



118 Agata Gójska

procentowych w stosunku do spraw rodzinnych!), ale i wyraźnie prze-
wyższając wskaźnikiem zawartych ugód sprawy gospodarcze (średnio
niemal 26 punktów procentowych różnicy). Średni procent wypraco-
wanych i zatwierdzonych ugód w sprawach rodzinnych wynosi 45,66%.
W sprawach gospodarczych odsetek spraw zakończonych ugodą wy-
nosi średnio 19,8%.

Przyjrzyjmy się następnie rezultatom tych mediacji, które fak-
tycznie zostały podjęte. Przyjęcie innej niż liczba skierowań podsta-
wy wyliczeń zmienia obraz przede wszystkim mediacji gospodarczych
(rys. 10). Jakkolwiek wciąż najbardziej skuteczną pozostaje mediacja
rodzinna (średnio 56,3% spraw zakończonych ugodą), jednak media-
cja gospodarcza zaczyna zbliżać się do jej poziomu (średnio 44,1%).
A zatem w tych przypadkach, w których mediacja zostaje podjęta,
w sprawach rodzinnych i gospodarczych istnieje mniej więcej 50%
szans, że ugoda zostanie zawarta, natomiast dla spraw cywilnych fak-
tyczne podjęcie mediacji jedynie w niewielkim stopniu zwiększa szansę
na zakończenie mediacji ugodą.

Rysunek 10. Skuteczność mediacji, rozumiana jako stosunek spraw, w których
postępowanie zostało umorzone w wyniku zawarcia ugody w mediacji, do spraw

podjętych w zależności od rodzaju spraw w latach 2006–2012
(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)
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Jeśli chodzi o sprawy pracownicze, niewielka próba nie daje pod-
staw do wysunięcia jednoznacznych wniosków. Przede wszystkim, re-
latywnie niewiele spraw jest podejmowanych (łącznie 347 spraw w la-
tach 2006–2012), co mogłoby potwierdzać postawioną wcześniej tezę,
iż strony niechętnie godzą się na udział w mediacji. Na tle wszyst-
kich spraw skierowanych do mediacji, te, które zakończyły się ugodą
są bardzo nieliczne (średnio 12,7% w analizowanym okresie). Z ko-
lei ujęcie spraw skutecznych (rozumianych jako ugoda zatwierdzona)
na tle mediacji faktycznie podjętych podnosi wskaźnik sukcesu do
37,2%. Przy czym w poszczególnych latach wahania w zakresie tak
rozumianej skuteczności są tak duże, że trudno zaryzykować jakiekol-
wiek wyjaśnienie wyników. Liczebności na poszczególnych wymiarach
oraz ilustracja skuteczności mediacji rozumianej jako procent spraw
zakończonych ugodą w stosunku do spraw skierowanych oraz tych,
w których mediacja została wszczęta, przedstawiona jest na rysun-
kach 11 i 12.

Rysunek 11. Zestawienie liczby spraw skierowanych do mediacji z zakresu prawa
pracy, złożonych protokołów (mediacji faktycznie podjętych) oraz zatwierdzonych

ugód zawartych w mediacji w latach 2006–2012
(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)

Rok
Sprawy skierowane do

mediacji

złożone protokoły
z mediacji

(mediacje podjęte)

umorzenia
postępowania w wyniku

zatwierdzenia ugody
zawartej w mediacji

2006 33 14 5
2007 74 15 8
2008 107 18 7
2009 252 31 22
2010 195 96 26
2011 65 33 22
2012 284 140 39

Razem 1010 347 129

U g o d y n i e z a t w i e r d z o n e p r z e z s ą d

Warto jednocześnie omówić te przypadki mediacji, które zakoń-
czyły się ugodą, jednak nie została ona zatwierdzona przez sąd. Zgod-
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Rysunek 12. Skuteczność mediacji z zakresu prawa pracy,
rozumiana jako stosunek spraw, w których postępowanie zostało umorzone

w wyniku zawarcia ugody w mediacji, na tle całości spraw skierowanych
oraz mediacji podjętych w latach 2006–2012

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)
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nie z art.18314 § 3 kpc, sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności al-
bo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub czę-
ści, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia spo-
łecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumia-
ła lub zawiera sprzeczności. Zestawienia prowadzone przez Minister-
stwo Sprawiedliwości nie pozwalają określić przyczyny braku zatwier-
dzenia ugód, jednak należy odnotować istotny ich udział wśród wszyst-
kich mediacji, które zakończyły się wypracowaniem ugody (rys. 13).

W przypadku spraw gospodarczych i pracowniczych średnia licz-
ba ugód nie zatwierdzonych przez sąd nie przekracza 10%, jednak
już w poszczególnych latach jest relatywnie wysoka (np. rok 2012 dla
spraw z zakresu prawa pracy). W sprawach cywilnych jednak współ-
czynnik odmów zatwierdzenia ugody wydaje się niepokojąco wysoki:
średnio 18,2% dla całego okresu, a w poszczególnych latach nawet
22–23% odrzuconych ugód.

Pośredniego wyjaśnienia tej kwestii dostarczyć mogą badania
Brola (2010). Wedle przeprowadzonych przez autora analiz akt spraw
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Rysunek 13. Liczba spraw, w których sąd odmówił zatwierdzenia ugody wypracowanej
w mediacji, liczba wszystkich ugód zatwierdzonych i nie zatwierdzonych łącznie oraz

stosunek ugód nie zatwierdzonych do całości ugód wypracowanych w mediacji
(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości)

Sprawy cywilne Sprawy gospodarcze Sprawy pracownicze

odmo-
wa za-
twier-
dzenia

ugody
razem

odmo-
wy za-
twier-
dzenia

w %

odmo-
wa za-
twier-
dzenia

ugody
razem

odmo-
wy za-
twier-
dzenia

w %

odmo-
wa za-
twier-
dzenia

ugody
razem

odmo-
wy za-
twier-
dzenia

w %

2006 15 108 13,9% 0 51 0,0% 0 5 0,0%
2007 15 126 11,9% 2 66 3,0% 0 8 0,0%
2008 23 142 16,2% 5 48 10,4% 0 7 0,0%
2009 8 98 8,2% 1 99 1,0% 1 22 4,5%
2010 36 184 19,6% 18 187 9,6% 3 26 11,5%
2011 48 207 23,2% 13 266 4,9% 0 22 0,0%
2012 71 323 22,0% 52 474 11,0% 8 39 20,5%

Razem 216 1188 18,2% 91 1191 7,6% 12 129 9,3%

sądowych, jedną z przyczyn braku zatwierdzenia ugody w sprawach
cywilnych był na brak formy notarialnej w rozporządzeniu nierucho-
mością (Brol 2010: 42 i dalej). Jak wskazuje Brol, powołując się na
orzecznictwo, jak i literaturę przedmiotu, ugoda zawarta przed sądem
i wpisana do protokołu zawsze spełnia wymagania w zakresie for-
my, w tym także szczególnej (Dmowski, za: Brol, 2010: 62); nie speł-
nia jej jednak ugoda zawarta przed mediatorem. Według art. 18314

§ 3 kpc sąd ma obowiązek odmówić zatwierdzenia ugody, gdy jest ona
sprzeczna z prawem, a ugoda zawarta przed mediatorem w przed-
miocie rozporządzania nieruchomością jest sprzeczna z art. 73 § 2 kc
o szczególnej formie czynności prawnej (Brol 2010: 65 i dalej). Tym-
czasem w niektórych przypadkach sąd na wniosek stron nadawał ugo-
dzie zawartej przed mediatorem formę ugody sądowej, w innych zaś
odmawiał jej zatwierdzenia.

Inną przyczyną niezatwierdzenia ugody — na co wskazuje Brol
— była niedopuszczalność zawarcia ugody w sprawie, przy czym jed-
nocześnie sprawa została skierowana do mediacji przez sąd właśnie
w celu zawarcia ugody (2010: 51). Niezatwierdzenie ugody mogło być
również spowodowane błędną interpretacją przepisów przez sąd, np.
w związku z faktem, iż wniosek o zatwierdzenie ugody złożyła jedna ze
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stron, nie zaś mediator16. Przy czym, jak wskazuje autor, obowiązek
złożenia takiego wniosku ciąży na stronach, nie zaś na mediatorze,
który z kolei odpowiedzialny jest za złożenie protokołu z mediacji
wraz z ugodą (Brol 2010: 55)17. Autor zwraca także uwagę na niepra-
widłowość modyfikacji ugody zawartej przed mediatorem tzw. ugodą
uzupełniającą, wpisywaną do protokołu w postępowaniu o zatwierdze-
nie ugody lub też poprzez poszerzanie treści ugody postanowieniem
sądu w postępowaniu o zatwierdzenie ugody (Brol 2010: 56 i dalej).
Jednocześnie, w analizowanych przez Brola sprawach nie stwierdzono
odmowy zatwierdzenia ugody ze względu na jej sprzeczność z zasada-
mi współżycia społecznego (Brol 2010: 57).

Na podstawie badań Brola można sądzić, iż w licznych przypad-
kach, w których ugoda nie została przez sąd zatwierdzona, uchybienia
leżały po stronie sądu (niejednoznaczne interpretacje wymaganej for-
my prawnej ugody, błędy w zakresie rozumienia odpowiedzialności
stron i mediatora, itd.). Ten aspekt funkcjonowania mediacji w postę-
powaniu cywilnym należałoby jednak poddać szerszym analizom.

Wnioski

Podstawowa konkluzja z analizy danych statystycznych dotyczą-
cych mediacji gromadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest
taka, iż obecnie w polskim postępowaniu cywilnym mediacje odgry-
wają marginalną rolę jako instrument, który stanowiłby realne uzu-
pełnienie tradycyjnego systemu sprawiedliwości. Bezwzględna liczba
spraw skierowanych do mediacji do końca roku 2012 jest warta odno-
towania. Jest to bowiem 25 821 przypadków, w których strony miały
szansę rozwiązać swój spór na wspólnie uzgodnionych warunkach oraz
4508 takich, w których faktycznie z tej okazji skorzystały i wypraco-
wały ugodę. Na tle jednak całości spraw rozpatrywanych przez sądy,
jest to jednak liczba znikoma i — jak wskazałam — nawet określenie
„promil” byłoby tu eufemizmem…

16 Przywołany przypadek pochodzi sprzed roku 2011, kiedy wniosek o zatwierdzenie
ugody był wymagany.

17 Notabene, w tym konkretnym przypadku to również mediator nie dopełnił obo-
wiązku złożenia wymaganych dokumentów.
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Jak wynika z powyższych analiz mediacji prowadzonej na pod-
stawie postanowienia sądu, zastosowanie mediacji znacząco różni się
w zależności od rodzaju sprawy. Zarówno pod względem odsetka skie-
rowań w stosunku do liczby spraw rozpatrywanych, faktycznego wsz-
częcia mediacji oraz jej skuteczności rozumianej jako zawarcie ugody,
najkorzystniej prezentują się mediacje w sprawach rodzinnych. W roku
2012 odsetek spraw skierowanych do mediacji rodzinnych w stosunku
do wszystkich spraw wniesionych do sądu był trzykrotnie wyższy niż
w sprawach cywilnych, przy czym wynosił jedynie 1 promil, a zatem
rola mediacji jako alternatywy dla wymiaru sprawiedliwości wydaje się
w tym kontekście nieistotna.

W latach 2006–2012 podjętych zostało średnio 81,2% spraw skie-
rowanych do mediacji rodzinnych, gdy tymczasem mediacji w spra-
wach cywilnych do skutku doszło średnio 65%, spraw gospodarczych
— 45,66%, zaś z zakresu prawa pracy jedynie 34,4%. Z czego wyni-
kają te różnice? W statystykach brak jest wskazania przyczyn i jest to
istotny deficyt — o czym dalej.

Co do skuteczności mediacji, ponownie mediacje rodzinne plasu-
ją się najwyżej. Gdy za podstawę porównań przyjąć wszystkie sprawy
skierowane do mediacji, sukcesem zakończyło się średnio 7% media-
cji cywilnych, 12,7% spraw z zakresu prawa pracy, 19,8% mediacji
gospodarczych i 45,7% mediacji rodzinnych. Gdy liczbę wypracowa-
nych ugód zestawimy z tymi sprawami, w których mediacja faktycz-
nie została podjęta, sukces osiągnięto w 10,9% mediacji cywilnych,
37,2% mediacji pracowniczych, 44,1% mediacji gospodarczych oraz
56,3% mediacji rodzinnych. Porządek zatem pozostaje ten sam, je-
śli chodzi o skuteczność mediacji w poszczególnych rodzajach spo-
rów, niezależnie od przyjętej podstawy porównania. Szczególnie za-
skakujący jest tu bardzo niski odsetek ugód wypracowanych w me-
diacjach cywilnych, które na świecie uznawane są za bardzo sku-
teczne.

Gdzie jednak upatrywać przyczyn takich właśnie wyników? Po-
wyższe dane nie pozwalają rzetelnie rozstrzygnąć. Pewnych sugestii
dostarczają rozważania w czasopiśmie „Na Wokandzie” (m.in. Topo-
rowski 2012; Dryszel 2012; Morek 2011), gdzie autorzy wskazują na
szereg czynników utrudniających rozwój mediacji, w tym brak wiedzy
na temat mediacji w społeczeństwie (ale także wśród sędziów), brak
zainteresowania ze strony sędziów i pełnomocników procesowych, ale
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także niedoskonałość rozwiązań prawnych (np. w kwestii kwalifikacji
mediatorów).

Czy może istnieją różnice w zakresie wiedzy na temat mediacji
wśród sędziów orzekających w poszczególnych rodzajach sporów? Czy
— o ile tę wiedzę posiadają — przekazują ją stronom postępowania,
pomagając podjąć decyzję o skorzystaniu z mediacji? Czy też może
sami nie mają przekonania do mediacji, a zatem nie proponują jej
stronom? Być może do mediacji wysyłane są tzw. „przypadki bezna-
dziejne”, sprawy tak trudne lub złożone, a także niekiedy przeciwska-
zane do mediacji (zob. Gójska, Huryn 2007: 35 i nast.), że mediacja
nie jest wobec nich właściwą formą pomocy, wobec czego strony al-
bo ją odrzucają (nie podejmują mediacji), bądź nie są w stanie się
porozumieć w obecności mediatora? Być może to strony nie mają
wiedzy na temat mediacji i nie mają gotowości skorzystać z nieznanej
im alternatywy dla sądu? A może to sama mediacja nie funkcjonuje
właściwie: mediatorom brak jest potrzebnych kwalifikacji, stąd zarów-
no niskie wskaźniki zawieranych ugód (o czym była mowa wyżej),
jak i trudna do pominięcia częstotliwość odrzucenia ugód przez są-
dy (średnio 7,6% ugód wypracowanych w mediacjach gospodarczych,
9,3% w mediacjach pracowniczych i aż 18,2% w mediacjach cywil-
nych)? Jak sygnalizowałam na wstępie, brak danych empirycznych
utrudnia rozstrzygnięcie, a szczupłość miejsca w tym artykule unie-
możliwia rozważania teoretyczne.

Te pytania warto by postawić zarówno analizując akta poszcze-
gólnych spraw kierowanych do mediacji, ale także w wywiadach z sę-
dziami, mediatorami, a przede wszystkim — samymi stronami postę-
powania mediacyjnego. Ponieważ dopiero wówczas będzie możliwa
odpowiedź nie tylko na pytanie o to, jaki jest stopień wykorzystania
mediacji w poszczególnych obszarach sporów, lecz również jakie są
konkretne uwarunkowania takiego stanu.

P r o p o z y c j e z m i a n w s p o s o b i e g r o m a d z e n i a d a n y c h
n a t e m a t m e d i a c j i

w s t a t y s t y k a c h s ą d ó w p o w s z e c h n y c h

W świetle powyższych analiz zasadne wydaje się dokonanie sze-
regu modyfikacji w prowadzeniu zestawień statystycznych mediacji
w Ministerstwie Sprawiedliwości.



Mediacja w postępowaniu cywilnym w Polsce 125

Przede wszystkim, potrzebne jest wprowadzenie jednolitych sche-
matów dla wszystkich rodzajów spraw w ramach postępowania cywil-
nego, gromadzenia danych zarówno na temat spraw skierowanych
z sądu, w podziale na sądy okręgowe i sądy rejonowe, jak i podej-
mowanych na zasadach umownych. Obecne różnice w sposobie gro-
madzenia danych, np. odmienne potraktowanie spraw rodzinnych od
pozostałych spraw, wydają się nieuzasadnione, a przy tym uniemożli-
wiają kompleksowe porównania.

Szczególna refleksja, w moim przekonaniu, należy się przyczynom
braku wszczęcia mediacji, a dane takie w chwili obecnej nie są w ogó-
le gromadzone. Świadomość przyczyn nie dojścia mediacji do skutku
pozwoliłaby bardziej skutecznie projektować działania na rzecz roz-
woju mediacji. Inne bowiem interwencje sensownie byłoby wdrażać
w przypadku, gdy główną przeszkodą jest brak gotowości do udziału
w mediacji samych stron sporu, inne zaś, gdy przyczyny leżą po stronie
mediatora. Według mnie, jakkolwiek wymagałoby to istotnego uszcze-
gółowienia zestawień, warto byłoby się pokusić o próbę precyzyjnego
określenia, z czego wynikają odmowy udziału stron. Czy są one spo-
wodowane brakiem nadziei na rozwiązanie sporu, brakiem zaufania
do mediacji, wynikającym z braku wiedzy, niemożnością poniesienia
kosztów, czy może jakimiś innymi przyczynami? Każda z tych przyczyn
wymaga innego rodzaju aktywności ze strony środowiska mediatorów,
resortu sprawiedliwości czy innych aktorów społecznych.

By móc właściwie szacować skuteczność mediacji, istotne byłoby
uszczegółowienie rezultatów mediacji w ramach dwóch kategorii: ugo-
da częściowa oraz ugoda całościowa. W chwili obecnej nie jest jasne,
w jaki sposób klasyfikować ugody cząstkowe, zaś ich wypracowanie
również świadczy o efektywności mediacji i ich udział wśród odbytych
mediacji powinien być możliwy do wyliczenia.

Istotne wydaje się również precyzyjne klasyfikowanie zarówno
liczby ugód zawartych w mediacji, ale także rezultatu ich procedowa-
nia przez sąd, a zatem czy ugoda została zatwierdzona, czy została
przyjęta jako ugoda przedsądowa (co również się zdarza) lub też jej
postanowienia zostały wpisane do ugody sądowej, czy też — jak to
ma miejsce w sprawach o rozwód — stała się podstawą do wydania
postanowienia sądu orzekającego rozwód oraz zasady sprawowania
opieki i kwestie alimentacyjne. Warto byłoby również odnotowywać
powód odrzucenia ugody zawartej przed mediatorem.
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Zaproponowane modyfikacje posłużyłyby lepszemu zrozumieniu
funkcjonowania mediacji w Polsce, lecz ponadto mogłyby zwiększyć
popularność tej procedury, gdyby działania promocyjne, edukacyjne,
organizacyjne czy ewentualne wsparcie finansowe nakierowane były
na rzetelnie zdiagnozowane przeszkody w rozwoju mediacji.
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