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Przyjmując założenie, że konflikty są nieodłącznym elementem ludzkiej egzy-
stencji zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, nieodzowne 
wydaje się także wskazanie na możliwości i sposoby ich rozwiązywania. Wraz 
z pojawieniem się nowego podejścia do rozwiązywania konfliktów, to właśnie 
mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów może stać się skutecz-
nym sposobem na ich zniwelowanie w różnych dziedzinach życia społecznego. 
jak mantrę można powtarzać, iż to nie sam konflikt jest destruktywny, ale brak 
otwartej komunikacji i woli stron nakierowanej na jego rozwiązanie może sta-
nowić poważne zagrożenie w każdej sferze życia społecznego. Tezę tę potwier-
dzają chociażby przykłady analizy konfliktu w systemie rodzinnym. Podążając 
za stwierdzeniem, że „konflikt stanowi naturalny i sensowny element związku 
małżeńskiego” [Fischaleck 1990: 99] można domniemywać, iż nie istnieją formy 
życia małżeńsko-rodzinnego, w których nie dochodzi do konfliktu. co więcej, 
tam gdzie nie ma żadnych ujawnionych konfliktów, można podejrzewać głęboką 
dysfunkcję rodziny świadczącą między innymi o istnieniu fasady, „obumarłego” 
związku, w którym stronom na niczym już nie zależy.

książka christophera W. Moore’a jest powszechnie uznawana za najlepszą 
współczesną pozycję traktującą o procesach mediacyjnych. nieustające zainte-
resowanie, jakim cieszy się czwarte już wydanie tego klasycznego tekstu wśród 
profesjonalistów, stanowić może najlepszą recenzję. 
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Współcześnie, wśród nieco mniej obszernych dzieł w zakresie upowszech-
niania mediacji, bardzo często wymienia się publikacje allana H. Goodmana, 
sędziego i mediatora, który profesjonalnie prezentuje arsenał możliwości w tej 
rozwijającej się alternatywie rozstrzygania sporów. 

Mimo zauważalnego, także w Polsce, upowszechniania się tematyki me-
diacji i stopniowego narastania literatury przedmiotu w tym zakresie pozycja 
ch.W. Moore’a niewątpliwie nadal stanowi swoisty rarytas dla zainteresowanych 
tą problematyką. 

W Polsce mediacja zyskuje na znaczeniu, czego dowodem mogą być przede 
wszystkim akty prawne, które ostatnio weszły w życie, a których celem ma być 
regulacja kwestii związanych z tą metodą rozwiązywania konfliktów1. 

jednocześnie należy podkreślić, iż zdaniem specjalistów metoda rozwiązywa-
nia sporów, w której to osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, 
nadal występuje zbyt rzadko, jakkolwiek wzrasta liczba takich postępowań2. 
Wynika to oczywiście z wielorakich uwarunkowań, wśród których niewątpliwie 
wymienić wypada przekonanie o niewielkiej skuteczności tzw. alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów (aDr) w świadomości społecznej.

najnowsza polska literatura przedmiotu w tym zakresie obejmuje różne pu-
blikacje, począwszy od wszechstronnych kompendiów wiedzy o mediacji i jej 
zastosowaniu w różnych dziedzinach stosunków społecznych i prawnych, zawie-
rających omówienie historycznych i kulturowych uwarunkowań mediacji oraz 
kierunków jej prawdopodobnego rozwoju w przyszłości, np. w zakresie sporów 
związanych z handlem elektronicznym i internetem [Gmurzyńska, Morak 2014; 
kalisz, zienkiewicz 2009], poprzez publikacje omawiające specyfikę danego typu 
mediacji [Pieckowski 2015], a skończywszy na opracowaniach prezentujących 
podejście mediacyjne w specyficznych środowiskach zawodowych [Grudziew-
ska, Lewicka-zelent 2015; Podobas 2014]. zwykle pozycje te uzupełnione są 

1 Są to m.in.: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w spra-
wie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 716); Ustawa 
z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych 
metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1595); rozporządzenie Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 122).

2 Dla przykładu – Liczba postępowań w sprawach rodzinnych w sądach powszechnych, 
zakończonych w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 2006-2010 kształtowała się w nastę-
pujący sposób: 2006 r. – 270 spraw (47% zawartych ugód); 2007 r. – 326 spraw (47,5% zawartych 
ugód); 2008 r. – 427 spraw (50,5% zawartych ugód); 2009 r. – 716 spraw (47,5% zawartych ugód); 
2010 r. – 1092 sprawy (40,2% zawartych ugód); (źródło: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/
publikacje-akty-prawne-statystyki/) [dostęp: 14.07.2016]..
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przykładami zaczerpniętymi z bogatej praktyki mediacyjnej autorów, m.in. z ob-
szaru mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, karnych, 
publicznych (w tym z udziałem organów administracji publicznej).

książka ch.W. Moore’a The mediation process. Practical strategies for 
resolving conflict [2014] opisuje, jak mediacja wpisuje się w mechanizm roz-
strzygania sporów oraz przedstawia całościową sekwencję działań, które mogą 
być stosowane przez mediatorów, aby doprowadzić uczestników sporu do osią-
gnięcia wzajemnie satysfakcjonujących umów. autor, zajmujący się przez prawie 
trzydzieści lat rozwiązywaniem konfliktów, bezdyskusyjnie jest najlepszym 
przewodnikiem w tym obszarze. Dzięki temu jego książka to najbardziej wszech-
stronne opracowanie na temat mediacji, idealne dla nowych i doświadczonych 
menedżerów konfliktów w dowolnym obszarze sporów. 

czwarta edycja przełomowej pracy ch.W. Moore’a The mediation process. 
Practical strategies for resolving conflict [2014] w dziedzinie mediacji i rozwią-
zywania konfliktów została, w porównaniu z wcześniejszymi wydaniami [1986, 
1996, 2003], udoskonalona i rozszerzona, głównie po to, aby nadążyć za zmianami 
w tej dziedzinie. Wykorzystuje zaktualizowane, współczesne studia przypadków 
wszystkich rodzajów sporów, bazując na osobistych doświadczeniach autora 
jako mediatora na całym świecie. oferuje rozszerzony opis mediacji na świecie 
w różnych kręgach kulturowych, szczególnie tych rozwiązań, które weszły na 
początku XXi wieku. zawiera najnowszą statystykę dotycząca funkcjonowania 
ośrodków mediacyjnych w różnych kręgach kulturowych, obejmuje również kilka 
nowych ciekawych rozwiązań i aplikacji mediacji w różnego typu sporach, ze 
szczególnym uwzględnieniem sytuacji specyficznych. Prezentuje także wybór 
właściwej strategii postępowania w mediacji wielostronnej, zawiera uzupełnie-
nie opisu praktyki mediacji w różnych kulturach, a także stosowanie dobrych 
praktyk w mediacji.

książka składa się z pięciu części podzielonych na rozdziały, których jest 
w sumie dziewiętnaście.

W części pierwszej pt. Understanding Disputes, Conflict Resolution and 
Mediation opisana została istota procesu rozwiązywania sporów i mediacji. ko-
lejne rozdziały w tej części zawierają przede wszystkim definicję mediacji (na 
tle/w odniesieniu do innych form rozwiązywania konfliktu, takich jak negocjacje 
czy arbitraż), analizę sytuacji konfliktowych, a także uwarunkowania historyczne 
zastosowania mediacji w różnych kulturach.

część druga Laying the Groundwork for Effective Mediation prezentuje pro-
cedurę budowania zrębów efektywnej mediacji. czytelnik znajduje tutaj między 
innymi podstawowe wytyczne dotyczące przygotowania przez mediatora gruntu 
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do przeprowadzenia skutecznej mediacji. Te działania „przedmediacyjne” mają 
niewątpliwie ogromne znaczenie podczas prowadzenia mediacji właściwej, 
a można nawet stwierdzić, iż od nich często zależy efektywność całego przed-
sięwzięcia. W części trzeciej Conducting Productive Mediation Meetings opisane 
są szczegółowo poszczególne etapy prowadzenia mediacji, których jakość daje 
szansę na powodzenie. 

Dwie ostatnie części książki zostały, jak wcześniej wspomniano, rozbudo-
wane i oddzielnie zaakcentowane. część czwarta Strategies for Responding to 
Special Situations koncentruje się na treściach związanych z radzeniem sobie 
z sytuacjami szczególnymi, co do których należy zastosować odrębne strategie 
działania, zaś w części piątej Toward an Excellent Practice of Mediation zapre-
zentowane zostały dobre praktyki stosowane w mediacji. Taki zabieg wydaje 
się jak najbardziej właściwy, gdyż współcześnie procedury mediacyjne stały się 
bardziej sformalizowane, uległy profesjonalizacji. Dotyczy to przede wszyst-
kim tworzenia nowych organizacji zajmujących się zarządzaniem konfliktami 
i szkoleniem profesjonalnych mediatorów, a co za tym idzie profesjonalizacją 
tego alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów.

na końcu umieszczona jest bibliografia, która zawiera wyczerpujące pozycje 
literaturowe w zakresie omawianej problematyki. 

Dla polskiego czytelnika publikacja ch.W. Moore’a nadal stanowi bogate 
źródło wiedzy na temat procesu mediacji. na szczególne uznanie zasługuje 
zachowanie proporcji w opisie teorii i praktyki. Bogate ilustrowanie przykła-
dami omawianych kwestii teoretycznych pozwala na uruchomienie wyobraźni 
i „przećwiczenie” konkretnych przypadków i kwestii. nawet jeśli rzeczywistość 
kulturowo-społeczna niekiedy nieco odbiega od naszej codzienności, to jednak 
clou procesu mediacji wydaje się zachowane.

recenzowana książka jest rekomendowana zarówno dla studentów na kursach 
akademickich z zakresu mediacji, jak i dla praktyków, mediatorów zawodowych, 
ale i tych, którzy na co dzień zawodowo zajmują się konfliktami i stosują podej-
ście mediacyjne w swoim postępowaniu. 

Pewnym mankamentem pracy jest niewątpliwie sposób wykorzystania 
przykładów praktycznych dla zilustrowania rozważań teoretycznych. autor nie 
zdecydował się ani na wykorzystanie jednego przykładu działań mediacyjnych, 
aby zilustrować omawiane aspekty mediacji, ani też nie przyporządkował jednej 
sprawy do poszczególnego rozdziału, a raczej stosuje te dwie strategie równo-
cześnie. autor często powraca do przykładu sporu Singson – Whittamore, szcze-
gółowo omawianego na początku książki, ale w niektórych sytuacjach korzysta 
tez z innych przykładów. z jednej strony jest to uzasadnione z punktu widzenia 
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wspólnego wątku i rozmiarów pracy, z drugiej strony jednak rodzi pewien 
chaos. odbiorca ma wrażenie powtórzenia niektórych zagadnień, czasem czuje 
się zagubiony i musi powracać do rozdziału pierwszego, by przypomnieć sobie 
kontekst tego naczelnego sporu. Wydawałoby się bardziej logiczne i czytelne, 
aby aplikować do rozdziału omawiającego dane kwestie, aspekty teoretyczne 
procesu mediacji odrębną sprawę, w której omawiany wątek jest najbardziej 
akcentowany. równocześnie (z korzyścią dla czytelnika) pozwoliłoby to na 
przywołanie większego spektrum spraw, które tym czynnościom mediacyjnym 
zostały poddane.

reasumując można stwierdzić, iż doniosłość sporów w życiu społecznym 
i jednocześnie coraz większa popularność mediacji w Polsce uzasadniają potrzebę 
kolejnego wydania książki ch.W. Moore’a The mediation process. Practical stra-
tegies for resolving conflict w języku polskim (poprzednie wydania: 2009, 2012). 
należy mieć nadzieję, że także czwarte wydanie tego swoistego elementarza, step 
by step opisującego proces mediacji, przydatnego zarówno dla profesjonalistów, 
jak i początkujących mediatorów, trafi niezwłocznie do rąk polskiego czytelnika. 
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