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MEDIACJA JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 
(NOWE UJĘCIE INSTYTUCJI MEDIACJI W USTAWIE Z 27 WRZEŚNIA 2013 R. 

O ZMIANIE USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO 
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW)

I. Wstęp

Mediacja jest jedną z metod alternatywnego, w stosunku do postępowania sądo-

wego, rozstrzygania spraw, powstałych przede wszystkim między osobami fi zycznymi 

na skutek nie tylko popełnionego przestępstwa czy czynu karalnego, ale również 

w wyniku zdarzeń o charakterze cywilnym, gospodarczym, rodzinnym oraz wynika-

jącym ze stosunku pracy.

Mediacja urzeczywistnia ideę sprawiedliwości naprawczej, której prekursorem był 

Leon Petrażycki – polski prawnik i socjolog, zwany również „Kopernikiem nauk 

prawnych”1.

Jej intencją jest naprawienie wyrządzonej krzywdy, a w szczególności umożliwie-

nie sprawcy podjęcie działań naprawczych oraz umożliwienie ofi erze udziału w dys-

kusji na temat formy i sposobu realizacji roszczeń i zadośćuczynienia. Mediacja 

służy i sprzyja przywróceniu stanu poprzedniego (sprzed przestępstwa), stanu, który 

angielskie prawo określa jako peace (pokój, spokój), amerykańskie domestic tranquility 
(spokój domowy), niemieckie Rechtsfriden (pokój prawny) a Stary Testament shalom 

(głębokie poczucie ładu)2.

Jednym z kryteriów oceny stopnia humanizacji i efektywności systemu prawa 

jest odsetek spraw rozstrzyganych w oparciu o alternatywne, pozasądowe sposoby 

rozwiązywania sporów, w tym przez mediację. W Polsce ponadpiętnastoletnie 

doświadczenie i praktyka mediacyjna w sprawach karnych nie przełożyły się na 

zauważalny progres liczby spraw kierowanych do postępowań mediacyjnych i roz-

strzyganych w oparciu o nie. Dlatego też gruntowne zmiany przepisów postę-
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1 M. Wright, Przywracając szacunek sprawiedliwości, Warszawa 2005, s. 11.
2 B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofi ary, Warszawa 1999, s. 16.
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powania karnego, wprowadzone ustawą z dnia 27 września 2013 r., obejmujące 

również instytucję mediacji, wywołują ożywioną dyskusję w przestrzeni publicznej, 

zwłaszcza że oczekiwania i nadzieje, towarzyszące poprzedniemu, normatywnemu 

uregulowaniu kwestii mediacji w ramach procedur sądowych, nie zostały spełnione. 

Optymistycznie nastawieni entuzjaści mediacji oczekiwali wówczas szybkiego i zna-

czącego wzrostu liczby postępowań mediacyjnych, a w konsekwencji – zmniejszenia 

liczby postępowań sądowych i skrócenia czasu ich trwania. Niestety, nic takiego 

jednak nie miało miejsca3.

Publikacja ma na celu przybliżenie roli i znaczenia instytucji mediacji w pol-

skim postępowaniu karnym oraz stanowi próbę analizy zasadności wprowadzonych 

zmian kodeksowych pod kątem ich przydatności i skuteczności dla pozasądo-

wego rozstrzygania sporów i konfl iktów. Poza tym moim zamiarem jest znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone zmiany na tyle skutecznie zneutralizują 

dotychczasowe bariery mediacyjne, że pojawi się szansa odwrócenia niekorzystnej 

tendencji dalszego marginalizowania, czy wręcz eliminowania instytucji mediacji 

z praktyki procesowej.

II. Istota mediacji

Mediacja jest sposobem nieprzymuszonego rozwiązania konf liktu karnego, 

powstałego pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym z powodu popełnienia przestęp-

stwa. Opiera się na idei sprawiedliwości naprawczej, która przede wszystkim daje 

pokrzywdzonemu możliwość aktywnego udziału w prowadzonym postępowaniu 

i wyrażenia swojego zdania. Polega na dobrowolnych negocjacjach dotyczących spo-

sobu zadośćuczynienia szkodom i krzywdom wynikłym z przestępstwa przy wsparciu 

bezstronnego mediatora.

Mediacja (łac. mediatio – pośrednictwo) to procedura załatwiania sporów, w której 

strony, nie mogąc uregulować sporu w bezpośrednich rokowaniach (lub przy braku 

możliwości prowadzenia takich pertraktacji), korzystają z pomocy (pośrednictwa) 

innego podmiotu, udzielającego stronom sporu swych rad i wskazówek4.

Mediacja (łac. mediare – być w środku) – to także metoda rozwiązywania spo-

rów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu 

interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsen-

susu. Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiąg-

nięcie dobrowolnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny 

i nieformalny5.

Polskie Centrum Mediacji defi niuje mediację jako dobrowolne porozumienie 

się osób, będących w sporze, przy pomocy bezstronnego mediatora, który wspiera 

3 http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/mediacja-sadowa-z-duzej-chmury-maly-deszcz--krajowa-rada-

-sadownictwa- [dostęp: 20.01.2014].
4 U. Kalina-Prasznic, Encyklopedia prawa, Warszawa 1999, s. 324.
5 http://pl.wikipedia.org/wiki/Mediacje- [dostęp: 22.01.2014].
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strony w szukaniu akceptowalnego dla nich rozwiązania, nie zajmując przy tym żad-

nego stanowiska w tej sprawie6.

Mediacja opiera się na następujących zasadach gwarantujących osiągnięcie poro-

zumienia w sposób satysfakcjonujący obie skonfl iktowane strony:

• poufności – mediacja ma charakter poufny, a jej przebieg i rezultaty są objęte 

tajemnicą;

• dobrowolności – do mediacji strony przystępują dobrowolnie, bez żadnych suge-

stii i przymusu;

• akceptowalności – strony muszą zaakceptować osobę mediatora oraz reguły 

mediacji;

• bezstronności i neutralności mediatora – który nie opowiada się po żadnej ze 

stron, a jedynie w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdej z nich oraz 

asystuje przy wypracowaniu przez strony konkretnego rozwiązania7.

W odniesieniu do spraw karnych prof. dr hab. E. Bieńkowska określa mediację 

jako próbę „doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony roz-

wiązania konfl iktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy 

udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfl iktu, czyli mediatora, który 

wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając 

jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu porozumienia”8.

Z kolei J. Tylman defi niuje mediację jako „dobrowolne negocjacje między jed-

nostkami lub grupami pozostającymi w konfl ikcie karnym” z udziałem mediatora, 

mającego za zadanie podtrzymywanie i ułatwianie przebiegu tych negocjacji bez 

narzucania stronom rozstrzygnięcia, wskazując jednocześnie, że mediacja „toruje 

drogi do rozwiązywania konfl iktów międzyludzkich”9.

Mediacja realizuje założenia sprawiedliwości naprawczej w procesie karnym 

poprzez rozwiązywanie problemów wynikłych z przestępstwa, w drodze spotkań 

stron w neutralnym miejscu, z udziałem bezstronnego mediatora10. Ma na celu 

naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych oraz 

pozwala pokrzywdzonemu wyrazić swoje uczucia, oczekiwania i potrzeby. Z kolei 

sprawcy daje możliwość skruchy, wyrażenia żalu, przejęcia odpowiedzialności za 

skutki przestępstwa oraz naprawienia czy wyrównania powstałych strat. Mediacja, 

w przeciwieństwie do postępowania sądowego, sprzyja złagodzeniu lub trwałemu 

zakończeniu konfl iktu. Mało przyjazna, ofi cjalna i często paraliżująca atmosfera 

sali sądowej nie tylko nie sprzyja pojednaniu, zrozumieniu i akceptacji argumen-

6 M. Grudziecka, J. Książek, Mediacja a konferencja naprawcza. Podobieństwa i różnice, „Mediator” 

nr 2013, nr 66 (3), s. 34.
7 A. Rękas, Czy tylko sąd rozstrzygnie o sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne, „Informator o al-

ternatywnych sposobach rozwiązywania sporów”, Warszawa 2010, s. 19.
8 http://www.gdansk.so.gov.pl/mediacje/postepowanie-mediacyjne-w-sprawach-karnych, [dostęp: 

15.01.2014].
9 http://www.mediacje.pl/fi les/0prawo/1%20001007%20mediacje%20w%20sprawach%20kar-

nych%20(IKD).pdf [dostęp: 11.01.2014].
10 W. Cieślak, K. Woźniewski, Leksykon prawa karnego procesowego. 100 podstawowych pojęć, Warsza-

wa 2012, s. 104.
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tów przeciwnika procesowego, ale często jeszcze bardziej antagonizuje i dzieli 

strony konfl iktu11.

Mediacja jest przejawem coraz powszechniejszego odchodzenia od tradycyjnego 

pojmowania prawa karnego, które skupiało się przede wszystkim na osobie oskarżo-

nego. Rola pokrzywdzonego, a także jego prawa i interesy były na drugim planie. Jej 

głównym celem jest – w zależności od charakteru sprawy i konfl iktu między stronami 

– m.in. zgodne określenie sposobu naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzo-

nego lub zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę12.

Należy podkreślić, że mediacja karna swój aktualny stopień rozwoju oraz miej-

sce w systemie prawa zawdzięcza niepodważalnemu wkładowi naukowców, badaczy 

i pasjonatów sprawiedliwości naprawczej, a także propagowaniu i rozpowszechnianiu 

mediacji przez instytucje rządowe i organizacje pozarządowe. Wzrost zainteresowania 

mediacją, jako satysfakcjonującym strony konfl iktu sposobem załatwiania różnego 

rodzaju spraw, wynika z ogólnoeuropejskich przeobrażeń i humanizacji prawa kar-

nego oraz większego znaczenia przywiązywanego do praw osób pokrzywdzonych13.

Gospodarzem procedury mediacyjnej jest instytucja lub osoba godna zaufania, 

wpisana do odpowiedniego wykazu. Zadanie wykonywane przez mediatora jest nie-

zwykle odpowiedzialne i doniosłe w skutkach. Niesie za sobą konsekwencje natury 

zarówno prawnej, jak i faktycznej. Mediator „pełni rolę niezależnego od struktur 

orzekania i wykonywania kary, merytorycznie przygotowanego pośrednika, który 

ułatwia stronom dojście do porozumienia i jest strażnikiem procedury”14.

III. Mediacja jako wiodąca forma alternatywnego sposobu rozwiązywania 
sporów

Rozwiązanie sporu w sposób cywilizowany nie zawsze wymaga skierowania sprawy 

do sądu. W każdej sytuacji można skorzystać z alternatywnych w stosunku do postę-

powania sądowego sposobów rozwiązywania sporów, zwanych również metodami 

ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Pojęcie ADR zostało upowszechnione 

przez Komisję Europejską, która w wydanej 19 kwietnia 2002 r. „Zielonej księdze 

w sprawie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów…” akcentowała zalety 

i promowała pozasądowy sposób rozstrzygania sporów w oparciu o jedną z czterech 

proponowanych metod: mediacji, koncyliacji, negocjacji lub arbitrażu (sądownictwa 

polubownego).

11 A. Rękas, op. cit., s. 12-19.
12 http://prawo.rp.pl/artykul/554488-Mediacja-czyli-sposob-na-wyjscie-z konfl iktu.html, [dostęp: 

15.01.2014]. 
13 http://prawo.rp.pl/artykul/737052-Mediacja-bedzie-popularna--gdy-prawnicy-beda-ja-znac.html, 

[dostęp: 14.01.2014]. 
14 G.A. Skrobotowicz, Mediacja w praktyce prokuratorskiej lub mediatora, „Mediator” 2012, nr 62(3), 

s. 28.
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W polskim prawie uregulowano dwie spośród wskazanych przez Komisję Euro-

pejską metod ADR, a mianowicie mediację i arbitraż15.

W postępowaniu mediacyjnym, toczącym się z reguły poza sztywnymi ramami 

prawa, zaakceptowana przez obie strony osoba (mediator) zachęca do nawiązania dia-

logu i szukania porozumienia, a pokrzywdzony i sprawca sami dążą do znalezienia 

optymalnego i zindywidualizowanego rozwiązania. W postępowaniu arbitrażowym 

samodzielność wypracowania rozwiązania sporu jest ograniczona, a strony muszą 

zaakceptować stanowisko arbitrów i poddać się wyrokowi sądu polubownego. Prze-

waga mediacji nad postępowaniem arbitrażowym wynika przede wszystkim z dobro-

wolności udziału. Poza tym mediacja daje możliwość rzeczywistego decydowania 

o losach sprawy. Skutkiem pozytywnie zakończonej mediacji są z reguły wymierne 

i wieloaspektowe korzyści osiągane nie tylko przez instytucje wymiaru sprawiedliwo-

ści, ale głównie przez pokrzywdzonego i sprawcę16. W przypadku spraw karnych to 

właśnie główni aktorzy postępowania mediacyjnego mogą zyskać najwięcej na zawar-

ciu ugody. Sprawca ma szansę na uzyskanie warunkowego bądź bezwarunkowego 

umorzenia postępowania karnego (w przypadku znikomej społecznej szkodliwości 

czynu cofnięcia wniosku o ściganie), natomiast pokrzywdzony może oczekiwać 

zadośćuczynienia i naprawienia krzywdy zdecydowanie szybciej niż w sądzie.

Próby upowszechnienia pozytywnych doświadczeń i rezultatów innych państw, 

korzystających powszechnie z mediacyjnego sposobu rozwiązywania sporów 

w sprawach karnych, oraz zalecenia instytucji europejskich w tej kwestii nie prze-

łożyły się niestety na zauważalne upowszechnienie instytucji mediacji w polskim 

systemie prawa karnego. Nie pomogły kolejne kampanie promocyjne prowadzone 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wysiłki wielu organizacji pozarządowych, 

zainteresowanych propagowaniem idei sprawiedliwości naprawczej. Chociaż insty-

tucja mediacji znana jest w Polsce wystarczająco długo, a jej walory i przydatność 

w demokratycznym i obywatelskim społeczeństwie podkreślają i doceniają zarówno 

praktycy sądowi, jak i eksperci, nie udało się do tej pory zapewnić powszechności 

jej stosowania. W 2011 roku skierowano do postępowania mediacyjnego (na pod-

stawie art. 23 a k.p.k.) 1414, a w 2012 zaledwie 1290 spraw. Zważywszy, że ogólna 

liczba spraw karnych oscylowała w tym okresie w granicach 1,19-1,15 mln17, należy 

stwierdzić, że mediacyjny sposób rozstrzygania sporów w polskim postępowaniu 

karnym praktycznie nie istniał. Dlatego też gruntowna i wieloaspektowa reforma 

prawa karnego wykonawczego nie ominęła instytucji mediacji. Doprowadziła ona 

do zmiany dotychczasowych regulacji i nowego ujęcia instytucji mediacji w usta-

wie z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz 

niektórych innych ustaw18.

15 A. Rękas, op. cit., s. 16.
16 E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Prawa ofi ar przestępstw, Warszawa 2009, s. 63 i nn.
17 http://pg.gov.pl/sprawozdania/sprawozdania-prokuratora-generalnego-1133 2.html, [dostęp: 

10.01.2014].
18 Dz. U. z 2013, poz. 1247.
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IV. Intencje i przesłanki nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Liczba zmian nowelizujących przepisy Kodeksu postępowania karnego przerosła 

najśmielsze oczekiwania zarówno twórców Kodeksu, jak i teoretyków oraz prakty-

ków. Są one nie tylko efektem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i wynikiem 

usilnych dążeń i ambicji ludzi, którym leży na sercu poprawa efektywności i sku-

teczności wymiaru sprawiedliwości. Zdecydowana większość z nich jest następstwem 

wzmożonej aktywności władzy wykonawczej i organizacji pozarządowych na polu 

inicjatyw ustawodawczych19.

Wyczerpanie się formuły obecnego modelu postępowania karnego, uzyskanie 

pełnej zgodności rozwiązań kodeksowych ze standardami ujawniającymi się na tle 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Czło-

wieka, w tym uporanie się z długotrwałością tymczasowego aresztowania, uznanego 

przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu za polski problem o charakterze struk-

turalnym, oraz dostosowanie regulacji kodeksowych do zmieniających się uwarunko-

wań i realiów, związanych z natężeniem i strukturą przestępczości, legło u podstaw 

przygotowania przez Komisję Kodyfi kacyjną Prawa Karnego, działającą przy Mini-

strze Sprawiedliwości, ostatnich propozycji zmian, tyczących się gruntownej noweli-

zacji przepisów postępowania karnego.

Poza tym celem proponowanych przez Komisję zmian, poza usunięciem oczy-

wistych i ujawnionych w orzecznictwie sądowym usterek dotychczasowej regulacji, 

było w szczególności:

• przemodelowanie postępowania jurysdykcyjnego w kierunku większej kontra-

dyktoryjności, stwarzającej najlepsze warunki do wyjaśnienia prawdy materialnej 

i najlepiej służącej poszanowaniu praw uczestników postępowania,

• usunięcie zbędnego formalizmu i „fasadowości” postępowania poprzez rezygnację 

z szeregu czynności niesłużących wyjaśnieniu prawdy w procesie, poszanowaniu 

gwarancji uczestników postępowania ani realizacji zasady sprawiedliwej represji,

• ukształtowanie nowych podstaw stosowania środków zapobiegawczych w sposób 

ograniczający ich nadmierne wykorzystywanie w praktyce procesowej, a zarazem 

gwarantujący osiągnięcie podstawowego ich celu, jakim jest zabezpieczenie pra-

widłowego przebiegu postępowania, a także lepiej chroniący gwarancje procesowe 

oskarżonego,

• odciążenie i bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy sędziów, prezesów 

sądów i przewodniczących wydziałów poprzez ukonstytuowanie możliwości 

podejmowania decyzji o charakterze porządkowym i technicznym przez referen-

darzy sądowych.

Przygotowane propozycje zmian miały również na względzie osiągnięcie poprawy 

ekonomiki procesowej (oszczędności) oraz ograniczenie przewlekłości postępowa-

nia, poprzez ukształtowanie nowego modelu postępowania odwoławczego, w sposób 

19 K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
Warszawa 2013, s. XI.
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umożliwiający szersze orzekanie reformatoryjne, a tym samym ograniczający kasato-

ryjność postępowania20.

Zaproponowane zmiany stanowiły meritum realizowanej równocześnie z dużym 

rozmachem gruntownej reformy prawa karnego w Polsce, porównywalnej do rewo-

lucyjnych przeobrażeń z lat 30. ubiegłego wieku, które zaowocowały wdrożeniem 

Kodeksu postępowania karnego z 1928 r., uznawanego za jeden z najlepszych 

w Europie.21

Komisja kodyfi kacyjna w czasie swojej kilkuletniej pracy poddała gruntownej 

przebudowie istniejące regulacje polskiego postępowania karnego i przekazała do 

szerokich konsultacji projekt nowego kodeksu, uwzględniający również zmiany 

w obrębie instytucji mediacji. Doceniono bowiem korzyści płynące z usprawnienia 

i przyspieszenia postępowania, dzięki stworzeniu prawnych ram szerszego wykorzy-

stania konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego i w szerszym 

zakresie wykorzystaniu mediacji w realizacji postulatów idei sprawiedliwości napraw-

czej. Uwzględniono tym samym sugestie działającej od 2005 r. przy ministrze spra-

wiedliwości Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfl iktów 

i Sporów, zajmującej się monitorowaniem funkcjonowania instytucji mediacji w pol-

skim systemie prawnym oraz przygotowaniem zmian legislacyjnych22.

Zarówno postulaty organizacji międzynarodowych, jak i pozytywne doświadcze-

nia wielu państw, poparte wynikami badań naukowych, wskazują na korzyści płynące 

z odchodzenia zarówno od tradycyjnego, retrybutywnego modelu sprawiedliwości, 

nastawionego na wymierzenie sprawcy kary, traktowanej głównie jako odpłata, jak 

i od modelu skoncentrowanego na resocjalizacji sprawcy (model rehabilitacyjno-

-wychowawczy), na rzecz popularyzacji i stosowania modelu sprawiedliwości napraw-

czej. Sprawiedliwość naprawcza, będąca istotą i fi lozofi ą mediacji, w odróżnieniu 

od sprawiedliwości karnej, w centrum zainteresowania stawia osobę pokrzywdzoną 

i dąży do zadośćuczynienia za krzywdy lub szkody oraz pozwala sprawcy przejąć 

odpowiedzialność za swój czyn oraz doprowadzić do naprawienia powstałych strat 

moralnych i materialnych23.

V. Zmiany kodeksowych regulacji w obrębie instytucji mediacji

Nowe przepisy mediacyjne zostały rozszerzone oraz uzupełnione istotnymi 

uszczegółowieniami i wskazaniami, mającymi na względzie zarówno upowszechnie-

nie instytucji mediacji w praktyce, ułatwienie jej stosowania, jak i zagwarantowanie 

przestrzegania jej zasad i uznanych standardów. Instytucji mediacji nadano należną, 

ustawową rangę, ujmując w Kodeksie postępowania karnego zasady mediacji – jako 

20 http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/- [dostęp: 25.01.2014].
21 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s. 27.
22 http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/- [dostęp: 25.01.2014].
23 M. Grudziecka, J. Książek, op. cit, s. 34.
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oddzielny przepis (art. 23a k.p.k.), podobnie jak przyjęto w regulacjach dotyczących 

mediacji cywilnej.

Międzynarodowe normy prowadzenia mediacji, w szczególności Rekomendacje 

Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(99)19, wskazują, że skierowanie sprawy do 

mediacji, informowanie o jej istocie, celu i zasadach, jak również ocena jej wyniku 

powinny należeć do kompetencji organu procesowego oraz że odebranie zgody stron 

na mediację powinno nastąpić po wyczerpującym poinformowaniu stron o ich pra-

wach, istocie postępowania mediacyjnego i możliwych konsekwencjach ich decyzji. 

Zalecenia te stały się podstawą przeredagowania i rozszerzenia treści kodeksowego 

art. 23 a, który w nowym ujęciu § 1 szczegółowo reguluje tę kwestię. Dodatkowo 

za sprawą intencji, odciążenia i bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy 

sędziów, dopuszczono w nim możliwość kierowania spraw do mediacji również 

przez referendarzy sądowych24.

Utrzymano dotychczasowe zapisy, dotyczące miesięcznego okresu trwania 

postępowania mediacyjnego, wskazując jednocześnie, w trosce o upowszechnienie 

mediacji wśród organów procesowych, że okresu jej trwania nie wlicza się do cał-

kowitego czasu przewidzianego na przeprowadzenie postępowania przygotowaw-

czego (§ 2 art. 32a). Z kolei wprowadzonym § 3 art. 23a k.p.k. zawężono krąg 

osób wyłączonych z możliwości prowadzenia postępowania mediacyjnego. Należą 

do nich: czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski, aplikant 

wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent sędziego, asystent 

prokuratora, funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw, a także 

osoba, co do której w sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40 i art. 41 

§ 1. Z kolei nowy przepis § 4 art. 23a k.p.k., poza podkreśleniem dobrowolności 

udziału w mediacji oraz możliwości wycofania się stron z postępowania mediacyj-

nego, rozwija kwestię dostarczenia stronom niezbędnej wiedzy o istocie i zasadach 

procedury mediacyjnej, na podstawie której mogą one wyrazić świadomą zgodę na 

wzięcie udziału w mediacji. Podkreśla się przy tym kwestię konieczności informo-

wania stron o możliwości wycofania tej zgody aż do zakończenia postępowania 

mediacyjnego. Wskazuje się także na dobrowolny udział oskarżonego i pokrzyw-

dzonego w postępowaniu mediacyjnym oraz na możliwość odebrania zgody na 

mediację, obok prokuratora, policji i sądu – również przez zaakceptowanego przez 

strony i budzącego zaufanie mediatora. Uznano bowiem, że skoro dysponujący 

praktyczną znajomością problematyki alternatywnego, pozasądowego sposobu roz-

wiązywania konfl iktów i sporów mediator może informować strony o istocie i kon-

sekwencjach postępowania mediacyjnego, to zdobyte w ten sposób zaufanie może 

z powodzeniem i skutecznie wykorzystać do odebrania zgody stron na udział 

w mediacji. Celem wprowadzenia i zastosowania przedmiotowego rozwiązania jest 

zapewnienie większej sprawności postępowania karnego, poprzez odciążenie orga-

nów procesowych25.

24 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 1247).
25 Ibidem.
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W znowelizowanych przepisach art. 23a k.p.k. zastosowano się do sugestii 

Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(99)19 w kwestii zapewnienia większej niż 

dotychczas ochrony pokrzywdzonego. Służy temu zapis o przekazaniu pokrzyw-

dzonemu informacji o mediacji dopiero po wyrażeniu na nią zgody przez oskarżo-

nego, co ma zapobiec jego wtórnej wiktymizacji. Uwzględniając również dyrektywy 

mediacyjne instytucji międzynarodowych, w tym Rekomendacje Komitetu Mini-

strów Rady Europy nr R(99)19 w sprawie mediacji w sprawach karnych, a także 

wskazania zawarte w Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(85)11 

w sprawie pozycji ofi ary w prawie i procesie karnym oraz biorąc pod uwagę kon-

struktywną krytykę środowiska prawniczego i oczekiwania praktyków wymiaru 

sprawiedliwości, w szczególny sposób potraktowano kwestię poufności mediacji. 

Po pierwsze, wprowadzono obowiązek udostępnienia mediatorowi akt sprawy 

jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego 

(§ 5 art. 23 k.p.k.). Po drugie, w trosce o zapewnienie gwarancji poufności szcze-

gółom postępowania mediacyjnego zobligowano instytucję lub osobę uprawnioną 

do ujawnienia w sprawozdaniu jedynie wyników mediacji, a nie wszystkich szcze-

gółów postępowania (§ 6 art. 23 k.p.k). Po trzecie, w znowelizowanych przepi-

sach kodeksowych ustawodawca ze zrozumieniem odniósł się, mając na względzie 

poszanowanie prywatności i interesów stron oraz zaufanie do instytucji mediacji, 

do postulatu wprowadzenia zakazu udostępniania informacji ujawnionych w toku 

procedury mediacyjnej oraz ich wykorzystywania jako materiał dowodowy w postę-

powaniu karnym. Poufność mediacji gwarantuje nowo wprowadzony do przepisów 

kodeksu art. 178a o treści: „Nie wolno przesłuchiwać jako świadka mediatora co 

do faktów, o których dowiedział się od oskarżonego lub pokrzywdzonego, prowa-

dząc postępowanie mediacyjne, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o któ-

rych mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego”26, przewidującym obowiązek – pod 

groźbą sankcji karnej – niezwłocznego przekazania organowi powołanemu do ści-

gania przestępstw wiarygodnej wiadomości o karalnym przygotowaniu albo usiło-

waniu lub dokonaniu czynu zabronionego, określonego w art. 118, 118a, 120 124, 

127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189, 189a § 1, art. 252 k.k. lub przestępstwa 

o charakterze terrorystycznym27.

Odpowiedzią na słuszne sugestie praktyki było uregulowanie w znowelizowanym 

art. 107 możliwości automatycznego nadania, na wniosek strony, klauzuli wykonal-

ności ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym. W świetle poprzedniej regu-

lacji, jedynie ugoda zawarta na posiedzeniu pojednawczym była tytułem egzekucji 

sądowej po nadaniu jej przez sąd klauzuli wykonalności (art. 494 § 2 k.p.k.). Waloru 

takiego nie posiadała więc dotychczas ugoda zawarta między stronami przed media-

torem. Powodowało to niezrozumiałą dla stron konieczność dwukrotnego sporzą-

dzania ugody (przed mediatorem i przed sądem). Biurokratyczne zawiłości nie były 

26 Ibidem.
27 Ibidem.
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pozytywnie odbierane przez zainteresowanych oraz nie sprzyjały popularyzacji tej 

formy rozwiązywania sporów i konfl iktów28.

Ustawa wprowadza także możliwość stosowania mediacji w odniesieniu do wykro-

czeń (art. 8 k.p.s.w.). Poza tym art. 23 § 8 daje delegację Ministrowi Sprawiedliwości 

do określenia, w drodze rozporządzenia, m.in. kwestii szczegółowego trybu przepro-

wadzania postępowania mediacyjnego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać 

instytucje i osoby uprawnione do jego realizacji29 oraz sposób ich powoływania 

i odwoływania.

VI. Zakończenie

Mediacja jest symbolem sprawiedliwości naprawczej oraz atrybutem nowoczes-

ności, humanizacji prawa. Daje zwaśnionym stronom komfort autonomicznego 

i polubownego decydowania o sposobie i terminie ostatecznego rozstrzygnięcia 

sporu, uwalniając jednocześnie organy procesowe od żmudnych i długotrwałych 

czynności i procedur. Prawodawca, wprowadzając 1 września 1998 r. do polskiego 

systemu prawnego instytucję mediacji karnej, liczył na szybkie jej zakorzenienie 

i powszechność stosowania już od początkowego etapu postępowania. Swoiste 

novum, pomimo licznych prób popularyzacji i zmian nowelizacyjnych, nie zyskało 

na znaczeniu, pozostając w cieniu bardziej represyjnego postępowania sądowego. 

Fakt ten, podobnie jak i inne mankamenty i różnice standaryzacyjne polskiego 

prawa karnego, nie uszedł uwadze i krytyce międzynarodowych i europejskich 

organizacji. Dlatego też obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego 

z 27 września 2013 r., stanowiąca etap gruntownej reformy polskiego prawa kar-

nego, objęła również zmianę przepisów dotyczących instytucji mediacji. Ustawa 

znacząco przebudowała znaczenie i rolę instrumentu mediacyjnego w procedurze 

konsensualnego rozstrzygania sporów. Szczegółowe przepisy mają doprowadzić do 

lepszego poznania, usprawnienia i popularyzacji instytucji mediacji w praktyce. 

Jednak zarówno głębokie zmiany przepisów, jak i szeroka kampania propagandowa 

Ministerstwa Sprawiedliwości czy uroczysta oprawa Dnia Mediacji (przedłużonego 

ostatnio do tygodnia), nie są w stanie, zdaniem sceptyków, usunąć istotnych wąt-

pliwości i uwarunkowań ograniczających swobodę korzystania z tej formy rozwią-

zywania sporów i konfl iktów.

Podkreślają oni potrzebę zdecydowanie wszechstronniejszej i gruntowniejszej edu-

kacji środowiska prawniczego, w tym prokuratorów, odnośnie do zasad stosowania 

mediacji oraz stałego podnoszenia wiedzy i kultury prawnej społeczeństwa, opar-

tej nie na akcyjnej propagandzie, lecz na rzeczowym i permanentnym kształceniu. 

Potrzebna jest ogólnonarodowa debata na temat zalet i korzyści alternatywnych spo-

sobów rozwiązywania sporów oraz upowszechnianie pozytywnych skutków mediacji 

28 Ibidem.
29 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 395, 765, 1247).
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zakończonej ugodą między skonfl iktowanymi stronami. Jedynie szersze niż dotych-

czas informowanie Polaków o mediacji ma szansę przełożyć się na poprawę wyko-

rzystania tej instytucji w praktyce, a także uprościć i skrócić bieg procesu karnego.

Istotna dla przyszłości mediacji pozostaje również kwestia wykorzenienia 

z praktyki sądowej ugruntowanych i szkodliwych niejednokrotnie przekonań oraz 

nawyków, wynikających z pragmatycznego traktowania instytucji sprawiedliwości 

naprawczej. Często to względy techniczne, tj. skrócenie czasu rozpoznawania spaw, 

zmniejszenie kosztów, ułatwienia pracy sędziów i prokuratorów, a nie okoliczności 

i uwarunkowania ustawowe decydują o skierowaniu sprawy do postępowania media-

cyjnego. Zapomina się tym samym o podstawowym celu instytucji sprawiedliwości 

naprawczej, jakim jest dążenie do polubownego i wzajemnie satysfakcjonującego roz-

wiązania wynikłego pomiędzy stronami konfl iktu. Satysfakcja stron z profesjonalnie 

przeprowadzonej i zwieńczonej porozumieniem mediacji będzie korespondowała ze 

wzrostem zaufania obywateli do organów procesowych i wymiaru sprawiedliwości, 

a to stanowi przecież cel każdego systemu prawa.

Nie bez znaczenia dla upowszechnienia instytucji mediacji pozostaje nierozwią-

zana kwestia niezadowalającego prestiżu i pozycji mediatora w hierarchii zawodowej. 

Mediator to profesja wpisana do wykazu zawodów i specjalności Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej pod nr. 263502.30 Jednak niskie stawki wynagrodzenia media-

tora, nieadekwatne do stawianych wymagań i standardów, powodują, ze szkodą dla 

sztuki i poziomu merytorycznego mediacji, dużą fl uktuację kadr lub też wymuszają 

traktowanie zawodu mediatora hobbystycznie.

Pomimo że zmiany dotyczące mediacji karnej, wprowadzone Ustawą z dnia 27 

września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw, zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2015 r., a zgodnie ze wskazaniami 

art. 55 Rada Ministrów przedłoży Sejmowi i Senatowi ocenę skutków ich wprowa-

dzenia dopiero w 2017 r., to o przyszłości mediacji ma szansę zdecydować, nieodle-

gła moim zdaniem, zmiana nastawienia i świadomości zarówno społeczeństwa, jak 

i organów procesowych, wymuszona logiką twardych ekonomicznych kalkulacji oraz 

siłą niezaprzeczalnych pozytywów i korzyści.

30 Zgodnie z ujednoliconym tekstem załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfi kacji zawodów i specjalności na potrze-

by rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537), zmienionego rozporzą-

dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1268).
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MEDIATION AS A WAY OF DISPUTE RESOLUTION (A NEW APPROACH 
TO MEDIATION IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS CODE AMENDMENT 

OF 27 SEPTEMBER 2013)

Summary 

Mediation is the main form of ADR (Alternative Dispute Resolution). Mediation 

involves a type of structured meeting with the disputing parties and an indepen-

dent (neutral) third party who works to help them reach an agreement between 

themselves. The role of the third party is to facilitate negotiation and agreement 

between the disputing parties, but the mediator does not decide who is right or 

wrong or issue a decision. This kind of ADR is used in many jurisdictions to resolve 

different types of dispute in informal and confi dential way, such as those involving 

criminal-related issues. The following paper treats the subject of Polish Criminal 

Procedure Act of September 27, 2013 and its changes which will be incorporated to 

the Polish law system. It presents new solutions resulting in improving the effi cacy 

of mediation as a criminal concept.. 
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