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W Centrum Giełdowym w War-
szawie, przy ul. Książęcej 4, 18 
listopada br. odbędzie się se-
minarium pt. „Obliczanie re-
kompensaty w transporcie 
publicznym przy uzyskaniu 
wsparcia w Unii Europejskiej”. 
W czasie spotkania prelekcję 
wygłosi Anna Glapa, Associate 
w kancelarii DZP.

BSJP in alliance with Taylor 
Wessing zaprezentuje się na 
wspólnym stoisku z Polskim 
Stowarzyszeniem Biogazu, 
podczas Międzynarodowych 
Targów Ochrony Środowiska 
POLEKO 2009. Targi zaliczane 
do największych w tej branży 
odbędą się w dniach 24-27 li-
stopada 2009 r. w Poznaniu.

Radca prawny, wspólnik 
w GWM Jacek Wilczewski wy-
głosi prelekcję: „Inwestycje 
samorządu terytorialnego 
w sektorze telekomunikacyj-
nym”, podczas VI Forum Usług 
Szerokopasmowych, które od-
będzie się w dniach 26-27 listo-
pada 2009 r. w warszawskim 
hotelu Courtyard by Marriott.

Z początkiem roku akademic-
kiego radca prawny Ryszard 
Brudkiewicz rozpoczął pro-
wadzenie wykładów z prawa 
własności intelektualnej na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu. Zajęcia prowa-
dzone są w języku angielskim, 
dla studentów II roku specjal-
ności International Business. 

Domański 
Zakrzewski Palinka

BSJP Grynhoff  Woźny 
Maliński

Brudkiewicz Musiał 
Suchecka i Partnerzy

Partner w kancelarii SK&S, 
radca prawny Jarosław Bie-
roński weźmie udział w pa-
nelu dyskusyjnym pt. „Idealna 
strategia inwestycyjna. Mit czy 
rzeczywistość?”, który odbę-
dzie się podczas ING & Forbes 
Private Banking Congress 27 li-
stopada 2009 r. w Hotelu Hilton 
w Warszawie.

Sołtysiński Kawecki 
& Szlęzak

Osoby m.in. z rejonu rzeszow-
skiego oraz zainteresowani 
pomocą prawną na terenie 
Stanów Zjednoczonych mogą 
już korzystać z nowej strony 
internetowej kancelarii radcy 
prawnego Piotra Chmiela. Kan-
celaria uruchomiła swój serwis 
www  ponad dwa tygodnie 
temu – informuje fi rma. 

Piotr Chmiel KRP

Trudno pogodzić się z przy-
jętym w przygotowanym 
przez resort sprawiedliwo-
ści projekcie ustawy rozwią-
zaniem, by wyłączyć z grona 
zawodowych mediatorów 
osoby wykonujące zawody 
prawnicze, w szczególności 
adwokatów i radców praw-
nych. Uzasadnianie to po-
tencjalnym konfliktem 
interesów wydaje się nieprze-
myślane, gdyż również przy 
udzielaniu pomocy praw-
nej może dojść do takiego 
konfl iktu, a wówczas zasady 
etyki zawodowej zarówno te 
obowiązujące radców praw-
nych, jak i adwokatów, na-
kazują wyłączenie się ze 
sprawy. Prawnicy są szcze-
gólnie predestynowani do 
rozwiązywania spraw spor-
nych i to nie tylko na sali są-

dowej, ale również w sposób 
polubowny, w tym w toku 
mediacji. Rzecz jasna, peł-
nienie roli zawodowego 
mediatora powinno być po-
przedzone odpowiednim 
przeszkoleniem, gdyż postę-
powanie mediacyjne rządzi 
się swoimi prawami i wy-
maga treningu. Niemniej 
samo założenie, by adwo-
katów i radców prawnych 
wyłączyć z grona osób mo-
gących zawodowo trudnić 
się mediacją, należy ocenić 
zdecydowanie krytycznie. 
Patrząc zaś z szerszej per-
spektywy, cieszy mnie, że 
wreszcie doczekamy się sys-
temowego rozwiązania do-
tyczącego mediacji, co na 
pewno przyczyni się do oży-
wienia tej formy rozwiązy-
wania sporów.

 

Czy Ustawa 
o mediato-
rach i zasadach 
prowadzenia 
mediacji w spra-
wach cywilnych, 
administracyj-
nych, karnych, 
o wykrocze-
nia oraz czyny 
karalne nielet-
nich, przygoto-
wywana przez 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
podzieli urzęd-
ników i praw-
ników, którym 
resort chce za-
bronić peł-
nienia funkcji 
mediatorów 
zawodowych?

Zgodnie z przygotowa-
nym przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości projektem 
Ustawy o mediatorach i za-
sadach prowadzenia media-
cji w sprawach cywilnych, 
administracyjnych, karnych, 
o wykroczenia oraz czyny ka-
ralne nieletnich, prawnicy 
nie będą mogli już być za-
wodowymi mediatorami. 
Pomysł wyłączenia m.in. rad-
ców prawnych i adwoka-
tów z możliwości świadczenia 
pomocy prawnej w tej for-
mie od kilku tygodniu budzi 
ogromne emocje. Zgodnie 
z projektem resortu sprawie-
dliwości, powstanie podział 
na mediatorów zawodowych 
i społecznych. To właśnie 
mediatorami zawodowymi 
nie będą mogły zostać osoby 
czynnie wykonujące zawód: 
sędziego, prokuratora, adwo-

kata, radcy prawnego. Wy-
łączeni z tej formy pomocy 
będą: kurator sądowy, no-
tariusz, komornik oraz apli-
kanci do tych zawodów., 
referendarze sądowi, asystenci 
sędziego, funkcjonariusze po-
licji, pracownicy służby wię-
ziennej oraz syndycy. Funkcję 
tą będą mogły pełnić osoby, 
które ukończyły  lat. Po-
winny też dysponować okre-
ślonymi predyspozycjami 
i wiedzą oraz być wpisane 
na listę mediatorów. Zgod-
nie z wolą MS mediacje będą 
mogły prowadzić tylko ta-
kie organizacje pozarządowe, 
które wśród swoich zadań 
statutowych mają zada-
nia polegające na prowadze-
niu mediacji, a wśród swoich 
członków posiadają przy-
najmniej jednego mediatora 
zawodowego.                      jm

Resort sprawiedliwości nie chce prawników – mediatorów

W dniu  paź-
dziernika ogło-

szony został projekt roboczy 
ustawy o mediatorach i za-
sadach prowadzenia media-
cji w sprawach skierowanych 
przez organa procesowe autor-
stwa prof. Ewy Bieńkowskiej 
i prokurator Lidii Mazowiec-
kiej. Najbardziej bulwersu-
jącym rozwiązaniem tego 
projektu jest pozbawienie rad-
ców prawnych, adwokatów, 
notariuszy, sędziów, kurato-
rów sądowych, komorników 
oraz aplikantów tych zawo-
dów uprawnień do wykony-
wania funkcji mediatora – jak 
to określa projekt ustawy – za-
wodowego. Mówi o tym art.  
projektu: mediatorem zawo-
dowym nie może być czynny 
zawodowo sędzia, prokurator, 
adwokat, radca prawny, ku-
rator sądowy, notariusz, ko-
mornik oraz aplikanci do tych 

zawodów, referendarz sadowy 
oraz asystent sędziego, a także 
funkcjonariusz Policji i pra-
cownik Służby Więziennej, 
jak również syndyk. W uza-
sadnieniu projektu można zaś 
przeczytać: Fakt, że mediator 
wykonuje określony zawód 
skutkuje wykluczeniem możli-
wości uzyskania statusu media-
tora przez czynnych zawodowo 
pracowników szeroko poję-
tego wymiaru sprawiedliwości 
wyszczególnionych w art. . 
Oznacza to, że przedstawiciele 
zawodów prawniczych, w tym 
radcy prawni i aplikanci rad-
cowscy, nie mogliby być me-
diatorami ze skierowań sądów. 
Takie rozwiązanie budzi mój 
sprzeciw z czterech powo-
dów: ) można mu postawić 
zarzut niekonstytucyjności, ) 
nie występuje ono w żadnym 
z państw Unii Europejskiej, 
) narusza zasady konkuren-

cji, ) jego wdrożenie ozna-
cza paraliż funkcjonowania 
sądów w zakresie stosowania 
mediacji. Uzasadnienie pro-
jektu mówiące o ewentual-
nym konfl ikcie interesów 
jest niezrozumiałe. W ko-
deksach etyki obu zawodów 
istnieją bowiem zapisy na-
kazujące wyłączenie się ze 
sprawy, gdyby istniał cień 
wątpliwości, iż do konfl iktu 
takiego może dojść. Wpro-
wadzenie proponowanego 
rozwiązania doprowadzi-
łoby do sytuacji, w której 
w zasadzie rozwój mediacji 
stanąłby w miejscu. Jestem 
przekonany, że podjęte przez 
samorząd radców prawnych, 
wraz z organizacjami praco-
dawców, działania pozwolą na 
wyeliminowanie z projektu 
ustawy o mediatorach… za-
pisów, które pod znakiem za-
pytania stawiają cały proces 
mediacji w naszym kraju i dys-
kryminują przedstawicieli za-
wodów prawniczych.

KOMENTARZ
Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej 
Rady Radców Prawnych

KOMENTARZ
Joanna Hetman-Krajewska, adwokat, 
radca prawny, mediator, Kancelaria 
Prawnicza PATRIMONIUM

Dobrze, że pod patronatem 
Ministerstwa Sprawiedli-
wości powstaje ustawa, któ-
rej celem jest unormowanie 
zasad prowadzenia mediacji 
kierowanej przez sądy. Do 
tej pory istniały odrębne re-
gulacje dotyczące, np. me-
diacji w sprawach karnych, 
nieletnich i cywilnych. Upo-
rządkowanie jest więc nie-
zbędne, zarówno w zakresie 
trybu prowadzenia postę-
powania mediacyjnego, 
jak również wymogów do-
tyczących kwalifi kacji me-
diatorów. Zwiększy ono 
poziom zaufania w sto-

sunku do instytucji media-
cji i spowoduje, że będzie 
ona częściej wykorzysty-
wana przez organy proce-
sowe. To natomiast wpłynie 
na popularyzację mediacji 
umownej, czyli inicjowanej 
przez strony w sporach cy-
wilnych, bez konieczności 
angażowania sądu. 
Treść projektu ustawy, przy-
gotowanej przez panie prof. 
Ewę Bieńkowską i proku-
rator Lidię Mazowiecką, 
członkinie Społecznej Rady 
ds. Alternatywnych Metod 
Rozwiązywania Konflik-
tów i Sporów przy Mini-
strze Sprawiedliwości, jest 

konsultowana w środowi-
sku czynnych mediatorów. 
Poszczególne zapisy budzą 
kontrowersje, np., zakaz 
możliwości wykonywania 
zawodu mediatora, którym 
mieliby być objęci radcowie 
prawni i adwokaci. 
To wykluczenie nie jest po-
trzebne, a wręcz przeciwnie, 
może zablokować populary-
zację mediacji. Niejasny jest 
też, m.in. podział na media-
torów zawodowych i spo-
łecznych. Za cenną uważam 
inicjatywę dotyczącą pod-
niesienia symbolicznych 
obecnie stawek, według ja-
kich pracujemy dla sądów. 
Innym ważnym zapisem jest 
ustawowe uregulowanie za-
sady poufności, która obo-
wiązuje mediatorów.

KOMENTARZ
Kinga Markert, mediator, moderator 
i trener. Prowadzi fi rmę Markert 
Mediacje


