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Streszczenie

Artykuł przedstawia wnioski z analizy akt spraw sądowych skierowanych do mediacji
w sprawach o rozwód i separację w Sądzie Okręgowym w Warszawie w latach 2006–2010.
Omówione są szczególne uwarunkowania spraw związanych z rozpadem rodziny, następnie
statystyki dotyczące specyfiki małżeństw kierowanych do mediacji (liczba dzieci, wniosko-
wanie o winie, inicjator rozstania, oczekiwania wobec mediacji), liczba spraw skierowanych,
wskaźniki podejmowania mediacji (faktycznego dojścia mediacji do skutku) oraz skutecz-
ności i czasu trwania mediacji.
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Family mediation in the practice of Warsaw regional court
Abstract

The paper presents the conclusions drawn from the analysis of records of divorce and
separation cases referred to mediation in Warsaw regional court, in 2006–2010. The dis-
cussion covers specific circumstances of such cases, and namely family breakdown. Next,
we detail statistics which show the specificity of couples referred to mediation (number of
children, guilty party, initiator of separation, expectations towards mediation), the number
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of cases referred, number of opened mediations (mediations actually undertaken), as well as
the effectiveness and the duration of mediation.

Keywords: mediation, family mediation, divorce mediation, divorce, separation

W 2013 roku orzeczono 66 132 rozwody i 2216 separacji i tym sa-
mym nowa sytuacja życiowa ponad 68 tysięcy małżeństw, najczęściej
będących rodzicami wspólnych dzieci, została prawnie usankcjonowana.
Wiele z nich w okresie poprzedzającym formalne rozstanie doświadcza
silnego konfliktu, również sam udział w postępowaniu sądowym negatyw-
nie wpływa na samych partnerów, a przede wszystkim na dzieci (McK-
night, Erickson 2004; Kressel 1997; Saayman, Saayman 1989; Johnston,
Campbell 1999; Kruk 1992). Jak wskazują badania, im dłuższa i bardziej
intensywna batalia sądowa toczona przez małżonków, tym słabsza jest ja-
kość współpracy między nimi jako rodzicami i tym mniej efektywne za-
angażowanie w opiekę nad dziećmi (Baum 2003). Konflikt nie zawsze zo-
stanie zakończony przez postanowienie sądu, w szczególności jeśli będzie
ono postrzegane jako nieadekwatne do potrzeb rodziny czy też niespra-
wiedliwe i krzywdzące wobec jednego z rodziców (Dudley 1996; Mac-
coby, Mnookin 1992). Liczni autorzy podkreślają z kolei pozytywną ro-
lę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów związanych z rozwodem (Sbar-
ra, Emery 2008; Emery, Sbarra, Grover 2005; Hetherington, Kelly 2002;
Shaw 2010; Gójska 2004). Zwracają oni uwagę na podobne korzyści, które
wymienia się w Rekomendacji R(98)1 Komitetu Ministrów Rady Europy
do Państw Członkowskich na temat mediacji rodzinnych, to jest między
innymi poprawę porozumiewania się pomiędzy członkami rodziny, ogra-
niczenie konfliktów, osiągnięcie polubownych rozstrzygnięć, utrzymanie
ciągłości osobistych kontaktów między rodzicami i dziećmi.

Poniższy tekst poświęcony jest mediacji w sprawach o rozwód i sepa-
rację i przedstawia analizę zastosowania, przebiegu i efektów spraw kiero-
wanych do postępowania mediacyjnego z Sądu Okręgowego w Warszawie.
Badaniem objęto akta spraw sądowych z lat 2006–2010, to jest pierwszych
pięciu lat funkcjonowania mediacji w postępowaniu cywilnym. Jak wyni-
ka z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w postępowaniu cywilnym to
właśnie mediacja rodzinna rozwija się najbardziej dynamicznie: najwyż-
szy jest udział spraw kierowanych do mediacji na tle spraw wniesionych
(choć w roku 2012 był to jedynie 1‰ spraw), najwyższy wskaźnik fak-
tycznego podjęcia mediacji (średnio 81,2% spraw skierowanych dochodzi
do mediacji) oraz wskaźnik skuteczności (średnio 45,7% spraw skierowa-
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nych i 56,3% spraw podjętych zakończyło się zawarciem ugody) (Gójska
2013). Dla porównania, raportowany w zagranicznych badaniach wskaź-
nik porozumień w mediacji waha się między 40 a 60% przypadków (m.in.
Irving, Benjamin 1995; Kelly 1996; Shaw 2010).

Jak stanowi art. 10 Kodeksu postępowania cywilnego, mediację moż-
na stosować we wszystkich tych sprawach, w których dopuszczalne jest
zawarcie ugody. W sprawach o rozwód mediacja może dotyczyć pojed-
nania małżonków (art. 436 § 1 i 2 k.p.c.), ale także zaspokojenia potrzeb
rodziny, alimentów, sposobów sprawowania władzy rodzicielskiej po roz-
wodzie, kontaktów z dziećmi i spraw majątkowych między małżonkami
(art. 4451 k.p.c., art. 5702 k.p.c.). Znowelizowany w 2009 roku Kodeks
rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż sąd może pozostawić władzę rodziciel-
ską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili plan wy-
chowawczy i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach
dziecka. W uchwale z dnia 5 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 72/11) Sąd
Najwyższy podkreślił, że porozumienie małżonków o sposobie utrzymy-
wania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiąz-
ku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym. W przypadku
zgodnego wniosku rodziców o pozostawienie im obojgu władzy rodzi-
cielskiej sporządzenie przez nich porozumienia jest obligatoryjne. W uza-
sadnieniu do nowelizacji zwraca się uwagę na rolę mediacji jako instytu-
cji wspomagającej uzgodnienia między rodzicami, co może być impulsem
dla jej bardziej powszechnego stosowania. Czy mediacja istotnie jest na-
rzędziem wykorzystywanym w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych —
między innymi na to pytanie postaram się odpowiedzieć w niniejszym ar-
tykule.

Decyzja o przeprowadzeniu badań w sądzie okręgowym podyktowa-
na była faktem, iż w zestawieniach resortu sprawiedliwości sprawy o roz-
wód i separację ewidencjonowane są łącznie z pozostałymi sporami cy-
wilnymi i niemożliwe do wyodrębnienia. Taki sposób prowadzenia staty-
styki, zupełnie logiczny, jeśli chodzi o strukturę sądownictwa, uniemożli-
wia analizę spraw rodzinnych w potocznym i szerokim rozumieniu, a więc
zestawianie spraw o rozwód i separację z tymi, które stanowią często kon-
sekwencję niezamkniętych konfliktów związanych z rozstaniem (tj. spra-
wy o alimenty czy ustalenie kontaktów), a które rozpatrywane są przez
sądy rejonowe. Uniemożliwia to również badanie konfliktu związanego
z rozpadem rodziny, szczególnie dotkliwego dla dzieci (por. m.in. Braver,
Shapiro, Goodman 2006; Emery i in. 2005; Folberg, Milne, Salem 2004),
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na wstępnym jego etapie, kiedy staje się przedmiotem postępowania sądo-
wego.

Mediacje rozwodowe są specyficzne ze względu na status wypraco-
wanej ugody. Po pierwsze, co zrozumiałe, przedmiotem ugody nie może
być rozwiązanie małżeństwa bądź ustanowienie separacji, w tych spra-
wach zawarcie ugody nie jest bowiem dopuszczalne (art. 10 k.p.c.). Po-
wstaje jednak pytanie o możliwość zawarcia skutecznej, a zatem możli-
wej do zatwierdzenia przez sąd, ugody w sprawach spornych stanowiących
bezpośrednią konsekwencję rozstania (np. władza rodzicielska, alimenty),
biorąc pod uwagę zasadę integralności wyroku rozwodowego. Zegadło
(2006: 50) i Ereciński (2006: 363) zgodni są, iż możliwe jest uwzględ-
nienie postanowień ugody zawartej w mediacji w wyroku rozwodowym
bądź separacyjnym (art. 58 k.r.o.), nie jest natomiast możliwe zatwierdze-
nie ugody w tych sprawach3. Zegadło (2006: 52) argumentuje przy tym,
iż nie jest możliwe zawarcie ugody co najmniej w tych kwestiach, które
podlegają obligatoryjnemu rozstrzygnięciu w wyroku sądu, a jedynie tych
fakultatywnych. Autor rozumie zatem ugodę zawartą w mediacji rozwodo-
wej jako wniosek do sądu o rozstrzygnięcie zgodne z tym porozumieniem,
co według niego praktykowane było już przed wprowadzeniem instytucji
mediacji, w tzw. zgodnych rozwodach. Nie analizując dalej szczegółowych
dylematów i problemów prawnych związanych z tą kwestią, która sama
w sobie zasługuje na odrębną publikację, jak wynika z analizy statystyk
Sądu Okręgowego w Warszawie, ugody zawarte w obecności mediatora
w sprawach o rozwód i separację, najczęściej dotyczące kwestii rodziciel-
skich, nie są w ogóle w tych zestawieniach uwzględniane. W ten sposób,
w mojej opinii, dyskryminuje się rolę mediacji rozwodowych i zniekształ-
ca obraz stanu mediacji w Polsce. Dlatego też analiza tego rodzaju spraw
wydaje się szczególnie potrzebna.

Należy jednocześnie mieć na uwadze, że poniższa dyskusja rzuca
światło jedynie na fragment wykorzystywania mediacji rozwodowej. Ana-
lizie poddano bowiem wyłącznie te sprawy, które zostały skierowane do
mediacji postanowieniem sądu. Nie uwzględniano zatem spraw umow-
nych, gdzie mediacja odbyła się przed wniesieniem sprawy i stronom uda-
ło się wypracować plan wychowawczy lub ugodę w innych sprawach,
z którą zgodnie zwróciły się do sądu, albo też takich, gdzie — nie za-
wieszając postępowania sądowego — strony samodzielnie zdecydowały

3Wyróżnienia autorki.
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się na mediację — z lepszym lub gorszym skutkiem. Ponadto badaniem
objęto jeden sąd, tym samym trudno ekstrapolować jego wyniki na ca-
łość wykorzystania mediacji w postępowaniu rozwodowym. I wreszcie,
w badaniu uwzględniono jedynie te zmienne, których analiza możliwa
była na podstawie akt sądowych spraw kierowanych do mediacji4. Ro-
dzaj danych nie uprawnia na przykład do żadnych interpretacji odnoszą-
cych się do jakości mediacji, związanych chociażby z kompetencjami me-
diatorów, organizacją mediacji w poszczególnych placówkach czy jako-
ścią ugód mediacyjnych, które to czynniki z pewnością mają wpływ na
przebieg i rezultat mediacji. W mojej opinii, mimo oczywistych ograni-
czeń przyjętej metody i szerokiego pola do poszerzania zakresu badań,
poniższa analiza wykorzystania mediacji jest bardzo potrzebna w sytu-
acji niemal całkowitego braku krajowych danych empirycznych na ten
temat.

W niniejszym artykule analizie poddano następujące zmienne:
1) przedmiot sprawy (rozwód lub separacja);
2) sposób przeprowadzenia rozwodu (bez wniosku lub z wnioskiem

o orzekanie winy);
3) dzieci (czy w rodzinie są dzieci i ile);
4) osoba inicjująca postępowanie o rozwód lub separację (kobieta lub

mężczyzna);
5) cel mediacji deklarowany przez stronę, od której wychodziła inicja-

tywa mediacji (o ile taka informacja była dostępna), ujęty w dwóch
kategoriach: rozstanie lub pojednanie;

6) odbycie się mediacji (tak lub nie);
7) przyczyna nieodbycia się mediacji — podawany przez strony bądź

mediatora powód, dla którego nie doszło do mediacji;
8) rezultat mediacji (brak ugody, ugoda: rozstanie lub pojednanie);
9) terminy: skierowania sprawy do mediacji, pierwszego spotkania me-

diacyjnego, protokołu z mediacji.
Przystępując do badań, postawiono pytania dotyczące następujących

tematów:
1. Inicjatywa rozstania: Kto w sprawach kierowanych do mediacji

częściej występuje z wnioskiem o rozwód — kobiety czy mężczyź-
ni? Czy rozkład płci osób inicjujących rozstanie w sprawach kiero-

4Niniejszy artykuł nie obejmuje całości analiz przeprowadzonych na podstawie zgro-
madzonego materiału.
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wanych do mediacji z Sądu Okręgowego w Warszawie jest podob-
ny jak w ogólnopolskiej próbie sądowych spraw o rozwód i sepa-
rację?

2. Skierowania spraw do mediacji: Jak kształtuje się liczba spraw
o rozwód i separację kierowanych do mediacji w kolejnych latach?
Jakie rodziny kierowane są do mediacji: czy posiadają dzieci, czy
wnioskują o orzekanie winy?

3. Podejmowanie mediacji: Jak często mediacje dochodzą do skutku,
a jeśli nie są podejmowane — z jakich przyczyn? Jak wskaźniki po-
dejmowania mediacji kształtują się w kolejnych latach? Czy wnio-
skowanie o winie — jako kwestia silnie konfliktująca — ma wpływ
na prawdopodobieństwo dojścia mediacji do skutku? Czy posiadanie
przez małżonków małoletnich dzieci wpływa na gotowość do pod-
jęcia mediacji ze względu na trwałą współzależność stron na płasz-
czyźnie rodzicielskiej?

4. Rozbieżność postaw wobec przyszłości związku: Czy ujawniona
przed mediacją rozbieżność oczekiwań wobec przyszłości małżeń-
stwa (pojednanie versus rozstanie) ma wpływ na prawdopodobień-
stwo odbycia się mediacji? Czy rozbieżność oczekiwań wobec przy-
szłości związku ma wpływ na prawdopodobieństwo wypracowania
ugody? Jaki jest wpływ tych oczekiwań na rezultat mediacji (ugo-
da określająca warunki pojednania versus ugoda określająca warunki
rozstania)?

5. Czas trwania: Jak długo trwa mediacja? Ile spotkań zajmuje? Ile
trwają czynności administracyjne w przypadku, w którym mediacja
nie zostaje podjęta?
Przystępując do badania, przypuszczałam, że w kolejnych latach od

wprowadzenia do postępowania cywilnego mediacji będzie ona zyskiwała
na znaczeniu, w szczególności w związku z innymi sprzyjającymi zmia-
nami w zakresie legislacji (omówiony wcześniej Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy i wprowadzenie instytucji planu wychowawczego) oraz w efekcie
starań zarówno Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i środowisk specjali-
stów o upowszechnienie mediacji. Podstawę dla takiej hipotezy stanowi-
ły ogólnopolskie statystyki spraw kierowanych do mediacji gromadzone
przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wynika, że z każdym ro-
kiem wzrasta liczba spraw kierowanych do mediacji we wszystkich rodza-
jach sporów (Gójska 2013). Dla przykładu, w roku 2010 liczba spraw skie-
rowanych do mediacji rodzinnej była trzyipółkrotnie wyższa niż w roku
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2006, a w roku 2012 — niemal pięciokrotnie5. W szczególności sądziłam,
że wzrost liczby skierowań zaznaczy się wyraźnie w ostatnich dwóch ana-
lizowanych rocznikach, to jest w roku 2009 i 2010, jako bezpośredni efekt
znowelizowanych zapisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto
przypuszczałam, że progres ten powinien być dostrzegalny zwłaszcza ze
względu na specyfikę Warszawy. Uważałam zatem, dla przykładu, że du-
ża liczba aktywnych organizacji społecznych promujących mediację może
korzystnie wpływać na świadomość społeczną zarówno wśród potencjal-
nych klientów, jak i sędziów. Z kolei dostępność ośrodków mediacyjnych,
oferujących zarówno nieodpłatne, jak i odpłatne usługi, powinna być uła-
twieniem dla sędziów kierujących. Zakładałam więc, że zarówno warunki
obiektywne, ogólnopolskie, jak i szczególny kontekst Warszawy sprawią,
że w praktyce Sądu Okręgowego w Warszawie sprawy będą częściej kie-
rowane do mediacji (hipoteza 1) oraz że klienci chętniej będą z niej korzy-
stać, kiedy taka możliwość się pojawi (sprawy będą częściej podejmowa-
ne; hipoteza 2) i w przeprowadzonym badaniu starałam się zweryfikować
te hipotezy6.

W Polsce wnioskodawcami w postępowaniu rozwodowym są naj-
częściej kobiety. W 2013 roku w 68% orzeczonych rozwodów powo-
dem była żona, taki sam był również średni odsetek spraw rozwodowych
inicjowanych przez kobiety w latach 2006–2010 (GUS 2013). W wo-
jewództwie mazowieckim w roku 2010 kobiety wystąpiły z powódz-
twem w 41 180 sprawach (67,7%), zaś w powiecie m.st. Warszawa —
w 2138 sprawach (łącznie 63%) (GUS 2012). Jednocześnie należy mieć
świadomość, że inicjatywa formalnego rozstania nie musi oznaczać wyż-
szej gotowości kobiet do opuszczania związku, lecz np. większą wrażli-
wość na symptomy kryzysu małżeńskiego (por. Hewitt, Western, Baxter
2006; Kalmijn, Poortman 2006; Walzer, Oles 2003). Przystępując do ba-
dań, spodziewałam się, iż — podobnie jak w próbie ogólnopolskiej — tak-
że w sprawach kierowanych do mediacji inicjatorem formalnego rozstania
częściej będą kobiety niż mężczyźni (hipoteza 3).

5Należy jednak pamiętać, że statystyki te dotyczyły spraw rodzinnych w sądach rejono-
wych, nie ma zatem bezpośredniej możliwości porównania Warszawy z wynikami ogólno-
polskimi, jak również wnioskowania o zależnościach pomiędzy sądami rejonowymi a okrę-
gowymi w zakresie spraw rodzinnych.

6W analizach nie uwzględniono porównań wykorzystywania mediacji w Warszawie
i innych miastach z uwagi na wspomnianą wcześniej metodykę ewidencji stosowaną w są-
downictwie powszechnym w sprawach o rozwód i separację.
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Zakładałam również, że do mediacji kierowane będą częściej mał-
żeństwa posiadające małoletnie potomstwo niż te bezdzietne lub z dziećmi
powyżej 18. roku życia. Ze względu na prawny obowiązek rozstrzygnięcia
w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej i alimentach sędzia pro-
wadzący winien być szczególnie zainteresowany uzyskaniem od rodziców
uzgodnionych propozycji, mogących stanowić podstawę dla jego decyzji.
Z drugiej strony, również sami rodzice powinni być szczególnie zmotywo-
wani, by porozumieć się w sprawach dzieci i samodzielnie wypracować
adekwatny do potrzeb własnej rodziny plan wychowawczy (hipoteza 4).
Z tych samych powodów można się spodziewać, iż obecność dzieci mo-
że zwiększać prawdopodobieństwo dojścia mediacji do skutku (por. także
Kelly 1989) (hipoteza 5). Fakt posiadania małoletnich dzieci może rów-
nież wpływać na skuteczność mediacji, przy czym kierunek tego wpły-
wu nie jest łatwy do przewidzenia. Z jednej strony, można by założyć,
że z opisanych wcześniej powodów małżeństwa posiadające małoletnie
dzieci będą zmotywowane do zawarcia ugody. Z drugiej jednak, obecność
dzieci wpływa na zwiększenie złożoności mediacji (większa liczba kwestii
niż w przypadku małżeństw bezdzietnych, silniejsze emocje w związku
z dwojaką relacją łączącą partnerów: małżeńską i rodzicielską), zwiększa-
jąc ryzyko fiaska rozmów. Ponadto, jak wskazują badania, dla małżonka,
który nie pogodził się z rozstaniem, pozostawanie w konflikcie rodziciel-
skim może być formą podtrzymywania relacji z byłym partnerem i kon-
testowania rozwodu, co nie sprzyja rozwiązaniu konfliktu (Emery, Sbarra
2002; Braver, Whitley, Ng 1993; Gray, Silver 1990). Te kwestię postano-
wiłam zweryfikować w badaniu.

W badaniu analizowałam również wpływ wnioskowania o orzeka-
nie winy na prawdopodobieństwo podjęcia mediacji oraz zawarcia ugody.
Kontradyktoryjność kwestii, nakładanie się aspektów prawnych i moral-
nych i silne emocje, jakie budzi problem winy za rozpad związku, pogłę-
biają konflikt między małżonkami (m.in. Adams, Coltrane 2007). Trudno
jest jednak spekulować, czy orzekanie o winie ma wpływ na gotowość
do udziału w mediacji — można bowiem argumentować, iż strony będą
dążyć do uniknięcia konfliktu właśnie dzięki mediacji, ale również że ze
względu na intensywność konfliktu nie dojdą do porozumienia o udziale
w mediacji i ostatecznie nie zostanie ona podjęta. Z kolei można się spo-
dziewać, iż wina jako kwestia silnie polaryzująca może utrudnić mediację
i obniżyć prawdopodobieństwo zawarcia ugody (hipoteza 6). Należy tu
zauważyć, że nie analizowano akt sądowych pod kątem szczegółowej za-
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wartości ugody, a zatem np. tego, czy kwestia winy była, czy też nie była
przedmiotem mediacji i czy strony zawarły jakąś ugodę w tej sprawie (np.
w postaci decyzji o wycofaniu wniosku).

W literaturze poświęconej rozwodom podkreśla się istotne różnice
pomiędzy sytuacją osoby inicjującej rozstanie i pozostawianego współ-
małżonka. Inicjatorzy zazwyczaj mają większe poczucie kontroli nad sy-
tuacją oraz lepiej radzą sobie z rozstaniem pod względem emocjonalnym.
Z kolei nieinicjatorzy deklarują, iż czują się ofiarą, mają trudność ze zbu-
dowaniem nowej tożsamości po rozwodzie, trudno im zaakceptować za-
kończenie związku, ale również gorzej sobie radzą z oddzieleniem relacji
partnerskiej od rodzicielskiej, tym samym obniżając swoją efektywność
jako rodziców (Duran-Aydintug 1995; Gray 1996; Vaughan 1986). Im sil-
niejsza rozbieżność dotycząca decyzji o rozstaniu (gdy jedno z małżonków
nalega na rozstanie, drugie zaś na pojednanie i ratowanie związku), tym
silniejszy konflikt między małżonkami i tym większe prawdopodobień-
stwo, że mediacja nie dojdzie do skutku z uwagi na sprzeczne oczekiwa-
nia stron wobec niej (Sbarra, Emery 2005; Gójska 2014). W niniejszym
badaniu — z uwagi na brak możliwości pogłębionej analizy motywacji
małżonków — założyłam, że może się ona wyrażać poprzez deklarowa-
ne przez inicjatora oczekiwania wobec mediacji. Przyjęłam zatem, iż roz-
bieżność ta będzie większa w przypadkach, w których z akt wynika, że
inicjator wyraża nadzieję na pojednanie w mediacji (cel przeciwny niż cel
sprawy rozwodowej) niż w tych, w których oczekuje uzgodnienia spraw
związanych z rozstaniem (cel zbieżny z celem sprawy rozwodowej). Moż-
na się zatem spodziewać, iż w przypadku rozbieżnych oczekiwań inicja-
tora, nastawionego na rozstanie i nieinicjatora zainteresowanego pojed-
naniem (dalej jako „pojednanie”) prawdopodobieństwo podjęcia mediacji
oraz zakończenia jej ugodą będzie mniejsze niż w przypadku zbieżnych
oczekiwań (dalej jako „rozstanie”) (hipotezy 7 i 8).

Z analizy akt sądowych wynika, że łącznie w latach 2006–2010 w Są-
dzie Okręgowym w Warszawie do mediacji skierowano 300 spraw, przy
czym dla poszczególnych zmiennych liczebność próby mogła być nieco
niższa z powodu braków danych w aktach7. Z uwagi na niewielką liczeb-
ność próby większość analiz przeprowadzonych jest zbiorczo dla całego

7Trzy sprawy rodzinne skierowane do mediacji w analizowanym okresie dotyczyły za-
chowku (apelacja), a więc z uwagi na fakt, iż ich przedmiotem nie było rozstanie małżonków
i jego konsekwencje, nie uwzględniono ich w badaniach.
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okresu raczej niż w podziale na lata. Jakkolwiek badania obejmują całość
spraw skierowanych do mediacji, wielkość próby uniemożliwia przepro-
wadzenie bardziej zaawansowanych analiz statystycznych.

Wyniki

Sk i e r o wan i a do m ed i a c j i

Badania nie potwierdziły hipotezy mówiącej, iż w kolejnych latach
następować będzie wzrost liczby spraw kierowanych do mediacji, w miarę
jak mediacja będzie coraz bardziej obecna zarówno w świadomości sę-
dziów rodzinnych, jak i uczestników postępowania sądowego, a mecha-
nizmy współpracy pomiędzy sądem a mediatorami lepiej ugruntowane,
bardziej sprawne i efektywne (hipoteza 1).

Po znaczącym — prawie trzykrotnym — wzroście liczby spraw kie-
rowanych do mediacji w roku 2007, następuje systematyczne obniżanie
liczby skierowań aż do roku 2010, kiedy liczba ta zbliżać się zaczyna do
poziomu z roku 2006 (tab. 1). Na tle wszystkich spraw o rozwód i se-
parację wniesionych do Sądu Okręgowego w Warszawie średni odsetek
spraw kierowanych do mediacji wyniósł 1,15%. Dla porównania, ogólno-
polski wskaźnik skierowań do mediacji na tle spraw rodzinnych wniesio-
nych w sądach rejonowych wyniósł 1‰ (Gójska 2013). Należy przy tym
mieć świadomość, że w roku 2007 w Sądzie Okręgowym w Warszawie
kierowano do mediacji średnio nieco poniżej 8 spraw miesięcznie, w naj-
słabszych zaś okresach — niecałe 3 (2007 rok) i ok. 3,5 (2010 rok).

Tabela 1. Liczba spraw o rozwód i separację wniesionych w poszczególnych latach,
liczba spraw skierowanych do mediacji i odsetek spraw skierowanych do mediacji

z obu rodzajów spraw

Rok
sprawy

o rozwód
sprawy

o separację
skierowano do

mediacji

odsetek spraw
skierowanych
do mediacji na
tle ogółu spraw

2006 5428 456 34 0,58%
2007 4878 276 93 1,80%
2008 5051 200 75 1,43%
2009 4791 239 57 1,13%
2010 4814 225 41 0,81%
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Łącznie w analizowanym okresie do mediacji skierowano 279 spraw
o rozwód (w tym 3 sprawy w apelacji) i 21 spraw o separację. Wśród
spraw o rozwód w 214 przypadkach nie wnioskowano o orzeczenie wi-
ny, w 65 złożono zaś taki wniosek. Z wnioskiem o orzeczenie winy
wystąpiło również pięcioro powodów postępowania separacyjnego. Naj-
bardziej liczne były zatem sprawy, w których nie wnioskowano o orze-
kanie o winie: w sprawach o rozwód było to 77% spraw, w sprawach
o separację — 76%. Dla porównania, w roku 2010 w 73% spraw roz-
wodowych w Polsce orzeczono rozwód bez winy, w sprawach o sepa-
rację zaś — w 69% przypadków (GUS 2012), zatem rozkład jest zbli-
żony8.

W analizowanej warszawskiej próbie spraw skierowanych do media-
cji z pozwem o rozwód lub wnioskiem o separację częściej występowa-
ły kobiety, co potwierdza hipotezę 2, choć należy odnotować, iż odsetek
był niższy niż w próbie ogólnopolskiej. W latach 2006–2010 w sprawach
kierowanych do mediacji z Sądu Okręgowego w Warszawie rozwód ini-
cjowany był przez kobiety łącznie w 167 sprawach (55,7%). Mężczyźni
zainicjowali postępowanie w 133 sprawach (44,3%). W roku 2010 wy-
jątkowo wystąpiła odwrotna sytuacja, to jest rozwody i separacje częściej
inicjowali mężczyźni (52,5%) niż kobiety (47,5).

Według Rocznika Statystycznego RP (GUS 2012) w roku 2010 spo-
śród wszystkich rozwodzących się małżeństw większość miała małoletnie
dzieci (58,4%). W badanej próbie (rys. 1) spośród 280 spraw, w których
dostępna była informacja o liczbie małoletnich dzieci, pary kierowane do
mediacji najczęściej posiadały jedno dziecko (129 rodzin; 46%) lub dwoje
dzieci (89 rodzin; 32%). Następne co do liczności były małżeństwa bez-
dzietne i/lub nieposiadające małoletnich dzieci (51 małżeństw; 18%). Ro-
dzin posiadających troje lub więcej dzieci było łącznie 11 (4%). Zatem
wyraźnie przeważały małżeństwa z małoletnimi dziećmi (najczęściej jed-
nym lub dwojgiem) w stosunku do tych bezdzietnych lub z dziećmi po-
wyżej 18. roku życia. Tym samym potwierdzona została hipoteza 3, iż
do mediacji kierowane są — czy to z inicjatywy sędziego, czy samych
rodziców — w szczególności te pary, dla których wypracowanie porozu-
mienia jest szczególnie istotne ze względu na dobro dziecka (plan wycho-
wawczy).

8Liczba spraw orzeczonych może się oczywiście różnić od liczby spraw, w których
wnioskowano o orzekanie winy.
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Rysunek 1. Podział małżeństw skierowanych do mediacji w latach 2006–2010
ze względu na liczbę małoletnich dzieci
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dzieci małoletnich
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Dla oszacowania liczby spraw faktycznie przeprowadzonych sięgnę-
łam do kryterium odbycia posiedzenia mediacyjnego. Naturalnie, z przy-
jęciem takiego kryterium odbycia mediacji można polemizować. Dla
przykładu, można argumentować, że zgodnie z art. 18311 k.p.c. wyzna-
czenie posiedzenia nie jest wymagane, jeśli strony zgodzą się na prze-
prowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego. Stwarza to prze-
strzeń np. do mediacji online9. Jednak w polskiej praktyce mediacji ro-
dzinnej posiedzenia są standardową formą pracy mediacyjnej. W nie-
których ośrodkach, do których kierowano sprawy o rozwód i separa-
cję, mediacja prowadzona była z udziałem obydwu stron już od pierw-
szego spotkania, w innych — pierwsze spotkanie mediator odbywał od-
dzielnie z każdym z małżonków. Wstępne spotkania indywidualne mia-
ły miejsce w 127 sprawach (42%), z czego w 21 przypadkach (17%)
na tym zakończył się udział mediatora, w pozostałych zaś miało miej-

9Choć można się zastanawiać, czym — w dobie nowych technologii — jest posiedze-
nie? Czy oznacza ono bezpośrednią komunikację wszystkich zaangażowanych stron, w tym
samym czasie, choć niekoniecznie w tym samym miejscu (tak jak w przypadku telekonfe-
rencji czy wideokonferencji), czy też współdzielenie miejsca jest koniecznym warunkiem?
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sce co najmniej jedno spotkanie z udziałem obydwu stron. Jakkolwiek
w części przypadków pierwsze wspólne spotkanie mogło pełnić w isto-
cie funkcję spotkania konsultacyjnego, w efekcie którego strony do-
piero podjęły rzeczywistą decyzję o udziale w mediacji lub też prze-
ciwnie, zdecydowały, iż mediacja nie jest dla nich atrakcyjną opcją,
w badaniu przyjęto, iż przez mediację odbytą rozumie się taką, w któ-
rej miało miejsce co najmniej jedno posiedzenie z udziałem obydwu
stron.

Szczegółowa analiza akt Sądu Okręgowego w Warszawie wykaza-
ła, iż spośród ogółu spraw skierowanych do mediacji rodzinnej w la-
tach 2006–2010 w 32% spraw (n = 95) nie odbyło się żadne posiedze-
nie mediacyjne z udziałem obydwu stron. Przyjmując zatem minimal-
ną liczbę spotkań jako kryterium odbycia mediacji, można stwierdzić,
iż doszła ona do skutku w 205 sprawach, to jest w 68% spraw skiero-
wanych (rys. 2). Jest to wynik o 3% wyższy niż ogólnopolska częstotli-
wość podejmowania mediacji w sprawach cywilnych, ale o około 13%
niższy niż w sprawach rodzinnych w sądach rejonowych (Gójska 2013).
Zatem odsetek mediacji podjętych jest nieco wyższy dla spraw o rozwód
i separację niż dla spraw cywilnych ogółem, jednak znacząco niższy niż
w przypadku skierowania w ramach postępowania przed sądami rodzin-
nymi.

Rysunek 2. Liczba spraw podjętych i spraw skierowanych do mediacji rodzinnych
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Jak była mowa wcześniej, nie została potwierdzona hipoteza o wzro-
ście popularności mediacji, który wyrażałby się zwiększeniem liczby
spraw skierowanych. Czy jednak mediacja zyskuje popularność wśród
klientów, a zatem czy w kolejnych latach bardziej przekonują się do media-
cji i — o ile sprawa zostanie skierowana do mediacji — chętniej faktycz-
nie w niej uczestniczą (hipoteza 2)? W tym celu przeanalizowano, jaki jest
odsetek mediacji podjętych przez klientów w kolejnych latach. Rezultaty
przedstawione są na rysunku 3.

Rysunek 3. Odsetek mediacji podjętych w podziale na lata
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W kolejnych latach nie rysuje się żaden trend w zakresie podejmowa-
nia mediacji, tym samym nie można uznać, że następuje wzrost popularno-
ści mediacji rozumiany jako większa gotowość do korzystania z niej wśród
samych uczestników postępowania sądowego. Należy jednak pamiętać, że
dla pełnego zrozumienia roli mediacji w sprawach o rozwód i separację
należałoby uzupełnić powyższe dane o statystyki mediacji umownych (ini-
cjowanych bezpośrednio przez strony). Nie można bowiem wykluczyć, że
popularność mediacji wyraża się raczej przez wzrost liczby spraw umow-
nych.

Co do przyczyn braku podjęcia mediacji, dane takie dostępne były
dla 94 spraw (rys. 4). Najczęstszą przyczyną była odmowa udziału w me-
diacji zgłoszona przez jedną ze stron (69 spraw, 73,4%). Drugą pod wzglę-
dem częstości przyczyną niepodjęcia mediacji ze skierowania sądu, zna-
cząco jednak rzadszą, był brak możliwości nawiązania kontaktu z jedną ze
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stron (17 spraw, 18%). Mało liczne były przypadki, w których podawano
takie przyczyny, jak samodzielne dojście stron do porozumienia (2 spra-
wy, 2,1%), przyczyny niezależne (1 sprawa), odmowa przeprowadzenia
mediacji przez mediatora (1 sprawa), źle zaadresowane pismo do media-
tora (1 sprawa), brak zgody stron co do przedmiotu mediacji (1 sprawa)
(1,06%).

Rysunek 4. Podział spraw, w których mediacja nie została podjęta,
ze względu na przyczyny
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Analizie poddano również zależność pomiędzy posiadaniem przez
rodzinę małoletnich dzieci a gotowością do podejmowania mediacji.
W przypadku, gdy w rodzinie były małoletnie dzieci, mediacja została
podjęta w 72,1% spraw. Gdy rodzina nie miała małoletnich dzieci, me-
diację podjęto w 60,8% spraw. Zatem małżonkowie posiadający małolet-
nie dzieci, co do których potrzebne i wymagane są decyzje w związku
z rozstaniem rodziców, przystępowali do mediacji częściej niż małżeństwa
bezdzietne lub których dzieci przekroczyły 18. rok życia (potwierdzona
hipoteza 5).

Jeśli chodzi o relację między wnioskiem o orzekanie winy a goto-
wością do podejmowania mediacji, zarówno w sprawach, w których jedno
z małżonków wnioskowało o orzekanie winy, jak i tych, w których kwestia
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winy nie była przedmiotem postępowania, mediacja dochodziła do skutku
średnio w 68% spraw w badanym okresie.

Kolejną zmienną poddaną analizie były oczekiwania stron wobec me-
diacji, zgodnie z informacją wskazaną w aktach sądowych. Wyjaśnienia
zawarte w aktach ujęłam w dwie kategorie: szerzej, jako chęć zawarcia
ugody w związku z rozwodem (hasłowo nazwane dalej jako „rozstanie”)
oraz chęć ratowania związku (dalej „pojednanie”). Dane na temat ocze-
kiwań wobec mediacji dostępne były dla 299 spraw, w tym w 215 spra-
wach (72%) celem mediacji miała być ugoda w rozwodzie (rozstanie), zaś
w 84 sprawach (28%) — pojednanie ze współmałżonkiem.

Tabela 2. Zależność pomiędzy oczekiwaniami formułowanymi wobec mediacji a faktem jej
podjęcia, Sąd Okręgowy w Warszawie w latach 2006–2010

oczekiwania
wobec mediacji

mediacja
nie odbyła się

mediacja
odbyła się

razem wg
intencji

pojednanie 27 32% 57 68% 84
rozstanie 68 32% 147 68% 215
razem wg oczekiwań 95 32% 204 68% 299

Jak wskazują dane zawarte w tabeli 2, nie wystąpiła żadna różnica
w zakresie częstotliwości podejmowania mediacji pomiędzy stronami za-
interesowanymi ugodą rozwodową a stronami szukającymi w mediacji po-
jednania i kontynuacji małżeństwa. Mediacja wydaje się zatem procedurą
interesującą zarówno dla par, w których co najmniej jedno z małżonków
szuka możliwości naprawy związku, jak i dla małżeństw zdecydowanych
na rozstanie. Mediacja dochodziła więc do skutku w 68% spraw, nieza-
leżnie od tego, z jaką intencją została podjęta. Tym samym nie została
potwierdzona hipoteza 7.

Sku t e c zno ś ć med i a c j i

Za mediację skuteczną uznałam taką, w której strony zawarły ugo-
dę. W analizowanym okresie sukcesem zakończyło się 112 spraw, to jest
37% spośród wszystkich 300 spraw skierowanych do mediacji. Jednocze-
śnie, gdy pod uwagę weźmie się jedynie te sprawy, w których mediacja
faktycznie doszła do skutku (czyli odbyło się co najmniej jedno spotka-
nie wspólne), a zatem gdy strony podjęły rzeczywistą próbę uzgodnienia
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ważnych dla siebie kwestii z udziałem mediatora, cel ten został osiągnięty
w 54,6% przypadków.

Przyglądano się również skuteczności mediacji w kolejnych latach
jej wykorzystywania w postępowaniu cywilnym (rys. 5), jednak w tym
przypadku nie rysuje się żaden trend. Co prawda w ostatnich dwóch anali-
zowanych latach (tj. 2009–2010) odsetek ugód wzrasta, jednak wzrost ten
poprzedzony jest systematycznym spadkiem skuteczności od pierwszego
roku faktycznego funkcjonowania mediacji. Nie można zatem stwierdzić,
czy jest to rzeczywista zapowiedź tendencji wzrostowej.

Rysunek 5. Odsetek mediacji zakończonych ugodą spośród mediacji podjętych
w kolejnych latach, Sąd Okręgowy w Warszawie w latach 2006–2010
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Dane dotyczące rezultatu mediacji (rozstanie versus pojednanie;
zgodnie z zapisami zawartymi w ugodzie) dostępne były dla 109 spraw za-
kończonych ugodą. Pojednaniem w mediacji zakończyło się 18,3% spraw
(n = 20), ugodę co do warunków rozstania zawarto zaś w 81,7% spraw
(n = 89). A zatem przeważająca część postępowań mediacyjnych zakoń-
czyła się ugodą precyzującą warunki rozstania.

Warto tu odnotować, że w dziewięciu przypadkach zapisy ugo-
dy zawartej w mediacji zostały przez strony zmienione w toku dal-
szej sprawy sądowej. Jak wynika z akt, w trzech sprawach zakończo-
nych w mediacji pojednaniem, po okresie zawieszenia postępowanie
zostało wznowione i ostatecznie orzeczono rozwód (w dwóch przy-
padkach) lub separację (jeden przypadek). W trzech sprawach, w któ-
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rych w mediacji została zawarta ugoda dotycząca warunków rozsta-
nia, w sądzie strony zadeklarowały gotowość kontynuowania małżeń-
stwa i sprawa została umorzona. Z kolei w trzech sprawach, w których
w mediacji nie zawarto ugody, w sądzie strony zadeklarowały gotowość
pojednania, czego efektem było umorzenie sprawy. Prześledzenie dal-
szych etapów spraw będących przedmiotem postępowania mediacyjnego
w kolejnych badaniach mogłoby dostarczyć interesującego materiału do
analiz.

Niezależnie od intencji, z jaką strony podejmowały mediację, a więc
nadziei na pojednanie lub uzgodnienia warunków rozstania, efektyw-
ność mediacji była porównywalna (odpowiednio 54,4% i 55,1%) — nie
została zatem potwierdzona hipoteza 8, iż mediacje, w których jedno
z partnerów chce kontynuować związek, rzadziej kończą się zawarciem
ugody.

Warto przy tym odnotować, że ostateczny rezultat mediacji, to jest
decyzja stron co do przyszłości związku i szczegółowe uzgodnienia w tej
sprawie, był często odmienny od tego, jaki pierwotnie zakładał inicjator
mediacji. W przypadku spraw, w których inicjowano mediację z nadzie-
ją na pojednanie, efekt ten został osiągnięty w 30% (n = 9) przypadków,
w pozostałych zaś małżonkowie uzgodnili warunki rozstania. Wynikało-
by z tego, iż nawet jeśli mediacje podejmowane są z deklarowaną przez
jedną ze stron nadzieją na pojednanie, częściej dochodzi do rozstania niż
uratowania związku.

Z drugiej strony należy podkreślić, że pojednaniem zakończyło się
14% spraw (n = 11), w których wnioskowano o mediację z oczekiwaniem
uzgodnienia warunków rozstania. I choć ostatecznie w jednej z nich osta-
tecznie orzeczono rozwód, a zatem warunki pojednania nie okazały się
trwałe, to dziesięć rodzin zmieniło swoje pierwotnie nastawienie. A więc
jakkolwiek prawdopodobieństwo, iż zdeklarowani co do rozstania małżon-
kowie zaniechają swojej decyzji jest niewielkie, warto, by mediator umoż-
liwił stronom rozmowę na temat różnych scenariuszy dalszego życia (por.
Gójska 2014).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na deficyty oficjalnej spra-
wozdawczości Ministerstwa Sprawiedliwości. Standardowy formularz
MS-S1o (sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw
i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym) nie umożliwia odnotowa-
nia spraw o rozwód skierowanych do mediacji i zakończonych ugodą co
do warunków rozstania (a konkretnie wymaganych prawem kwestii rodzi-
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cielskich). Formularz przewiduje jedynie wskazanie spraw umorzonych
w efekcie mediacji, a zatem tych, w których strony ostatecznie zdecydowa-
ły zrezygnować z rozwodu, nie zaś tych, gdzie poczyniły konkretne ustale-
nia dotyczące warunków rozstania, a których — jak wynika z powyższych
danych — jest znacząco więcej. Tym samym konstrukcja formularza nie
uwzględnia pełnego zakresu spraw, w których — zgodnie z zapisami Ko-
deksu postępowania cywilnego — mediacja może być prowadzona. Jest
zatem niewłaściwa, również z punktu widzenia obowiązującego prawa.

W celu weryfikacji rzetelności sprawozdań porównano dane za-
warte w aktach spraw skierowanych do mediacji (liczbę spraw za-
kończonych pojednaniem) z zestawieniami wspomnianego formularza
i — jak się okazało — również sprawy umorzone w efekcie zawar-
cia ugody w obecności mediatora nie zostały w nim uwzględnione. Te-
go rodzaju metodologia klasyfikacji danych dyskryminuje rolę media-
cji w sprawach o rozwód i separację, jednocześnie podnosząc wskaźnik
efektywności instytucji sądu: wynika zeń, iż sprawy zostały załatwio-
ne przez sąd, gdy w istocie znalazły swój konstruktywny finał w me-
diacji.

Med i a c j a — r ozk ł a d w cz a s i e

W publicznej debacie nad zasadnością upowszechniania media-
cji bardzo często pojawia się argument dotyczący czasu jej trwania.
Zwolennicy twierdzą, iż mediacja jako procedura krótkoterminowa pro-
wadzi do znaczącej oszczędności czasu potrzebnego dla rozwiązania
konfliktu (por. m.in. Morek 2014: 21). Przeciwnicy zaś wskazują, że
będąc narzędziem o niskiej skuteczności, prowadzi do niepotrzebnej
przewlekłości postępowania (por. Zgud 2011: 10 i dalej). Oba te gło-
sy opierają się jedynie na opiniach, indywidualnych doświadczeniach
bądź odwołaniu do statystyk z innych krajów. Co o czynniku czasu
mówią dane Sądu Okręgowego w Warszawie? W analizie poszczegól-
nych aspektów związanych z czasem trwania mediacji z uwagi na du-
żą rozpiętość wyników wskazano zarówno wartości średnie, jak i me-
dianę.

Ile trwa mediacja? By odpowiedzieć sobie na to pytanie, przyjrzyj-
my się przede wszystkim, jaki okres upływa od daty wydania postano-
wienia o skierowaniu sprawy do mediacji aż do odesłania sprawy do sądu
przez mediatora (data protokołu z mediacji). Średni czas trwania media-
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cji to 103,9 dnia (mediana = 82,5; n = 20010). Mediacje zakończone ugodą
trwały średnio 109,2 dnia (mediana = 88), te zaś, które zakończyły się bez
zawarcia ugody — 97,7 dnia (mediana 77).

W sprawach skierowanych do mediacji z Sądu Okręgowego w War-
szawie od wydania postanowienia do pierwszego spotkania mediacyjne-
go upływało średnio 47,65 dnia (mediana to 43 dni), z danych tych wy-
nika zatem, że około półtora miesiąca zajmuje wysłanie sprawy z sądu,
odbiór jej przez mediatora, nawiązanie kontaktu ze stronami i zorganizo-
wanie pierwszego spotkania mediacyjnego. Posiadane dane nie pozwalają
stwierdzić, jaki jest rozkład w czasie czynności dokonywanych w sądzie,
to jest, ile czasu upływa od wydania postanowienia do jego wysłania z są-
du, ile zaś zajmują działania mediatora (od odbioru pisma do spotkania ze
stronami). Faktem jest jednak, że same czynności organizacyjne są na tyle
czasochłonne, iż przekraczają przewidziany ustawowo termin do jedne-
go miesiąca na przeprowadzenie mediacji (art. 18310 § 1 k.p.c.). Ponadto
to organizacja, a nie właściwa mediacja konsumuje około połowy okresu,
kiedy sprawa znajduje się w administracji ośrodka mediacyjnego (opiera-
jąc się na medianach — jest to 43 z 82,5 dnia).

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na te przypadki, w których me-
diacja nie doszła do skutku: od daty postanowienia do daty pisma, którym
mediator powiadamia sąd o sprawie, upłynęło średnio 55,75 dnia (me-
diana to 42 dni; n = 6711). Biorąc od uwagę, iż — jak wskazano wcze-
śniej — główną przyczyną niedojścia mediacji do skutku był brak zgody
stron, szczególnie istotne byłoby dołożenie przez sędziów starań o wła-
ściwe poinformowanie uczestników postępowania co do mediacji i ode-
branie ich świadomej zgody przed wydaniem postanowienia o skiero-
waniu sprawy do mediatora. W szczególności kierowanie spraw na po-
siedzeniu niejawnym przed pierwszą rozprawą, a zatem wówczas, gdy
strony w żaden sposób nie uczestniczą w podjęciu decyzji o skierowa-
niu sprawy do mediacji, skutkuje wysokim odsetkiem spraw niepodję-
tych. Jak pokazała analiza, spośród 47 spraw skierowanych przed pierw-
szą rozprawą podjęte zostały jedynie 4 mediacje, a zatem w 91,5% spraw
(n = 43) strony odmówiły udziału! Dla porównania, w przypadkach kiero-

10Liczba ta jest mniejsza niż liczba spraw podjętych ogółem ze względu na brak danych
dotyczących terminów.

11Liczba ta jest mniejsza niż liczba mediacji niepodjętych ogółem ze względu na braki
danych dotyczących terminów.



Mediacja rodzinna w praktyce sądu okręgowego w Warszawie 27

wanych po pierwszej rozprawie (n = 187) odsetek odmów wyniósł 27,8%.
Jest to różnica dramatyczna, pokazująca — w mojej opinii — jak istot-
na jest świadoma zgoda stron na udział w mediacji. Poprawa tego ele-
mentu proceduralnego mogłaby w istotny sposób wpłynąć na oszczęd-
ność czasu postępowania, a tym samym na obniżenie kosztów po stro-
nie sądu, ośrodków mediacyjnych, a także samych uczestników (w tym
ostatnim przypadku również nie mniej istotnych kosztów emocjonal-
nych).

Analizie poddano też rozkład w czasie czynności sądowych i w tym
względzie konsumpcja czasu okazała się daleko wyższa niż w mediacji.
Otóż, od daty protokołu z mediacji do dnia rozprawy sądowej w przedmio-
cie sprawy upłynęło średnio 102,2 dnia (mediana = 84 dni), a zatem sama
administracja sądowa skonsumowała niemal dokładnie tyle, ile zajęła ca-
łość czynności związanych z mediacją.

W najkrócej trwających mediacjach odbyło się jedno spotkanie
z udziałem obu stron, w najdłuższej — 12 spotkań. Najczęściej media-
cja trwała dwa spotkania (łącznie 71 spraw, 35%), dalej jedno spotkanie
(58 spraw, 28,6%), następnie trzy (38 spraw, 18,7%), cztery (16 spraw,
7,9%) i pięć spotkań (9 spraw, 4,4%). Pojedyncze mediacje przekraczały
pięć spotkań z udziałem obydwu stron.

Jeśli chodzi o mediacje zakończone zawarciem ugody, w których
wskazana została liczba spotkań (n = 110), do ugody dochodziło najczę-
ściej po dwóch wspólnych spotkaniach (n = 35, 31,8%) lub trzech (n = 27,
24,6%) spotkaniach, a następnie — po jednym spotkaniu (n = 21, 19,1%).
11 spraw (10%) zakończyło się ugodą po czwartym, a siedem (6,4%) — po
piątym spotkaniu. Pojedyncze sprawy zakończone sukcesem trwały dłu-
żej niż pięć spotkań (łącznie 11 mediacji trwających 6–12 spotkań). Ko-
mentarza wymaga stosunkowo wysoki, jak mi się wydaje, odsetek spraw
zakończonych sukcesem po jednym spotkaniu. W przypadku 10 spośród
tych spraw, a więc prawie połowy, przed jedynym wspólnym spotkaniem
mediacyjnym miało miejsce co najmniej jedno spotkanie indywidualne
ze stronami. A zatem przypuszczalnie istotna część działań przygotowu-
jących strony do współpracy i polubownych decyzji została zrealizowana
już wówczas.

Nie zanotowano istotnej różnicy w czasie trwania mediacji w zależ-
ności od intencji, z jaką podejmowana była mediacja, jak również od te-
go, czy w rozwodzie (separacji) wnioskowano o orzeczenie winy jednego
z małżonków.
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Podsumowanie i dyskusja

Statystyki Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące małżeństw kie-
rowanych do mediacji potwierdzają ogólnopolskie trendy, jeśli chodzi
o płeć małżonków częściej wnioskujących o rozwód lub separację (czę-
ściej są to kobiety), podejście do orzekania o winie (najczęściej brak wnio-
sku). Badania potwierdziły, iż do mediacji kierowane są częściej małżeń-
stwa, w których istnieje potrzeba podjęcia decyzji rodzicielskich (plan wy-
chowawczy): przeważająca liczba par skierowanych do mediacji posiadała
wspólne małoletnie dzieci, najczęściej jedno lub dwoje.

W badanym okresie po początkowym wzroście odsetka skierowań
następuje systematyczny spadek i wynik dla ostatniego analizowanego
rocznika jest tylko trochę wyższy od wskaźnika za rok początkowy. Nie
można zatem powiedzieć, by mediacja zyskiwała na znaczeniu w praktyce
Sądu Okręgowego w Warszawie. W tym samym okresie wzrastał ogólno-
polski odsetek spraw rodzinnych kierowanych do mediacji z sądów rejono-
wych. Niewielka liczba spraw kierowanych z Sądu Okręgowego w Warsza-
wie, w kontekście podkreślanej w literaturze istotnej roli mediacji w tych
sprawach i licznych korzyściach dla rodzin w porównaniu z procedurą są-
dową (Shaw 2010), wydaje się niepokojąca. Nawet gdyby bowiem przyjąć
hipotezę, że zwiększyła się liczba mediacji umownych, powinno to raczej
zachęcać, a nie zniechęcać sąd do kierowania rodzin do mediacji. Brak
przekonania sędziów wydaje się tym bardziej zaskakujący, iż skuteczność
mediacji jest relatywnie wysoka.

Mediacja doszła do skutku w 68% spraw skierowanych. Jest to wy-
nik o 3% wyższy niż ogólnopolska częstotliwość podejmowania mediacji
w sprawach cywilnych, ale o około 13% niższy niż w sprawach rodzinnych
w sądach rejonowych (Gójska 2013). Podobnie jak nie widać trendu do-
tyczącego skierowań spraw do mediacji, także w zakresie częstotliwości
podejmowania mediacji nie rysuje się żadna prawidłowość. Nie można za-
tem powiedzieć, by klienci byli bardziej przekonani do mediacji z uwagi na
dłuższy staż tej procedury w praktyce społecznej. Najczęstszymi powoda-
mi braku podjęcia mediacji są brak zgody co najmniej jednej ze stron oraz
brak możliwości nawiązania kontaktu z uczestnikami. W kolejnych bada-
niach warto byłoby pogłębić analizę przyczyn odmowy udziału w media-
cji. Zgodnie z zasadą dobrowolności strony nie mają obowiązku podawać
przyczyny odrzucenia mediacji, wymagałoby to zatem sięgnięcia do innej
metodyki badań niż analiza akt.
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W tym kontekście wypada ponownie zwrócić uwagę na potrzebę wła-
ściwej procedury związanej z kierowaniem stron do mediacji. Sędzia po-
winien wyjaśnić stronom, czym jest mediacja i umieć odpowiedzieć na
pytania z nią związane, jak również odebrać zgodę na udział w mediacji
lub też odmowę udziału. Naturalnie, można tu zadać pytanie, czy pośpiech
częsty na sali sądowej sprzyja świadomej decyzji o udziale w mediacji.
Z tego też powodu warto uzupełnić praktykę sądową na przykład o przeka-
zywanie materiałów informacyjnych na temat mediacji wszystkim rozwo-
dzącym się parom, na przykład jako załącznik do korespondencji sądowej.
Tym samym małżonkowie byliby już wstępnie przygotowani do rozmowy
z sędzią na temat ewentualnego skierowania do mediacji. W konsekwen-
cji, nawet jeśli zmniejszyłaby się liczba skierowań w związku z odmowami
stron, zmniejszeniu uległyby koszty finansowe i czasowe po stronie sądu,
ośrodków mediacyjnych i samych małżonków w postępowaniu o rozwód
lub separację12.

W szczególności należy zwrócić uwagę na kierowanie do mediacji
par posiadających małoletnie dzieci (co — jak była mowa wcześniej —
ma miejsce najczęściej), które również mają większą niż inne rodziny go-
towość do skorzystania z mediacji (72,1% spraw podjętych, w pozostałych
przypadkach 60,8%).

Mediacja najczęściej podejmowana była z intencją zawarcia ugo-
dy w związku z rozstaniem, głównie w kwestiach związanych z dziećmi
(72%); spraw, w których zgłaszanym oczekiwaniem wobec mediacji było
pojednanie, było znacznie mniej (28%). W obu tych przypadkach wskaź-
nik podejmowania mediacji był identyczny. A zatem mediacja przekonuje
rodziny, które planują i potrzebują ułożyć swoją przyszłość w różnych wa-
runkach — zarówno funkcjonowania razem, jak i osobno — jako rodzice,
ale już nie jako partnerzy.

Ugodę wypracowano w 37% wszystkich spraw skierowanych i — co
bardziej miarodajne — 54% tych, w których mediacja doszła do skutku.
Skuteczność mediacji nie różniła się również zasadniczo pomimo różnych
intencji, z jakimi była podejmowana. Tym samym, mimo że jedno z mał-
żonków wyrażało nadzieję na pojednanie, wskaźnik skuteczności był rów-
nie wysoki, jak w przypadku oczekiwań co do wypracowania warunków
rozstania.

12Problem ten dostrzega także ustawodawca i aktualne projekty zmian w Kodeksie po-
stępowania cywilnego uwzględniają również wymóg informowania o mediacji przez sąd.
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Ugodę dotyczącą warunków rozstania zawarto w przeważającej czę-
ści spraw, w których mediacja zakończyła się sukcesem (81,7%). Decyzje
o pojednaniu zapadały w mediacji znacznie rzadziej, choć wciąż jest to od-
setek istotny (18,3%). W większości spraw, w których inicjator mediacji
miał nadzieję na pojednanie, ostatecznie uzgodniono warunki rozstania,
ale odnotować warto, że spośród spraw, w których początkowo deklaro-
wano chęć rozstania, w niektórych ostatecznie małżonkowie postanowili
podjąć działania na rzecz ratowania związku. Tym samym potwierdzona
została rola mediacji jako procedury, w której małżonkowie mogą podjąć
takie decyzje, jakie postrzegają jako dobre dla siebie, a zatem zarówno
kontynuowanie, jak i rozwiązanie związku.

Mediacja okazała się również relatywnie krótkotrwałą procedurą: od
wydania postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji do protokołu
z mediacji upływało średnio 103,9 dni (mediana to 82,5 dnia), przy czym
większość tego czasu konsumowały czynności przygotowawcze do media-
cji (średnio 47,65 dnia / mediana = 43 dni / do pierwszego wspólnego spo-
tkania). Po odesłaniu sprawy do sądu do dnia rozprawy sądowej upłynęło
średnio 102,2 dnia (mediana = 84 dni), a zatem działania sądu okazały się
być znacznie bardziej czasochłonne.

Powyższe wyniki rzucają światło tylko na część procesu mediacji
w postępowaniu o rozwód i separację. Przede wszystkim należałoby zak-
tualizować je i porównać z sytuacją w innych sądach okręgowych. Po-
nadto należałoby poszerzyć zakres danych o te pochodzące z mediacji
umownych, co przy obecnej procedurze sprawozdawczości w Minister-
stwie Sprawiedliwości nie jest możliwe. Interesującym zagadnieniem jest
również trwałość ugód wypracowanych w mediacji, a zatem pytanie, czy
rodziny, które z sukcesem zakończyły mediacje, w swoich dalszych rela-
cjach — głównie rodzicielskich — podtrzymują zawarte ustalenia i/lub
renegocjują je skutecznie, by dostosować do zmieniających się w czasie
okoliczności. Tym, czego z pewnością brakuje, przede wszystkim odpo-
wiedzialnym za tworzenie i funkcjonowanie instytucji publicznych w naj-
lepszym interesie rodzin, jest informacja zwrotna od klientów mediacji.
Ani omówione wyżej badania, ani obecnie prowadzone na zlecenie Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości projekty badawcze nie uwzględniają perspek-
tywy klienta, która w większości projektów badawczych jest zapośredni-
czona przez opinie mediatorów, sędziów czy prokuratorów. Zdaję sobie
sprawę, iż tego rodzaju badanie jest niezwykle trudne do realizacji, jed-
nak w roku, w którym przypada dziesięciolecie wprowadzenia mediacji do
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postępowania cywilnego, powinniśmy o uczestnikach mediacji wiedzieć
znacznie więcej niż to, co wiemy — a wiemy niewiele...
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