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Kinga Markert

Autorka jest mediatorem, 
moderatorem i trenerem. Prowa-

dzi firmę Markert Mediacje, 
oferującą usługi związane 
z rozwiązywaniem sytuacji 

kryzysowych i konfliktowych.
Wiele lat pracowała 

w wewnętrznym dziale HR. 
KKOONNTTAAKKTT::  

kinga.markert@mediacje.biz

Rozgłos wywołany konfliktem
wpływa na sposób postrzega-
nia firmy zarówno przez jej
pracowników, jak i klientów.
Spada morale i lojalność osób
już zatrudnionych. Procesy są-
dowe zagrażają też wynikowi
finansowemu organizacji.
Klienci odchodzą do konkuren-
cji. Firmom nie opłaca się więc

trwać w nierozstrzygniętym
sporze. 

Nie tylko proces

Proces sądowy nie musi być je-
dynym wyjściem, nawet w
ostrych konfliktach pracowni-
czych. Zawsze warto podjąć
próbę negocjacji. Jeśli strony
nie są w stanie samodzielnie się
porozumieć, kolejnym krokiem
powinny być mediacje. 
Mediacja to interwencja w spór
lub negocjacje neutralnej i bez-
stronnej osoby, zaakceptowanej
przez strony dążące do porozu-
mienia. Zadaniem mediatora
jest pomoc w rozmowie w celu
wypracowania dobrowolnego
i satysfakcjonującego dla zainte-
resowanych porozumienia. Me-
diator nie rozstrzyga sporu i nie
narzuca decyzji. Strony są auto-

rami rozwiązania i zachowują
pełną kontrolę nad postanowie-
niami ugody. Mediator musi też
zaakceptować brak porozumie-
nia, jeżeli taka jest wola stron. 
Mediacja wprowadzona została
do Kodeksu postępowania cy-
wilnego na podstawie ustawy
z 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2005 roku
nr 172, poz. 1438). Mediacje
pracownicze mogą odbywać się
zarówno w ramach postępowa-
nia sądowego, jak i niezależnie
od niego. Sąd może skierować
strony do mediacji tylko raz, aż
do zamknięcia pierwszego po-
siedzenia wyznaczonego na
rozprawę. Po zamknięciu tego
posiedzenia sąd może skiero-
wać strony do mediacji tylko na
ich zgodny wniosek. Postano-

Interwencja
w spór
Rola mediacji w prawie pracy i sporach 
zbiorowych

Eskalacja sporów pracowniczych stanowi zagro-
żenie dla biznesu. Nadwyrężany jest wizerunek
firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, a procesy
sądowe mogą skutkować utrudnioną rekrutacją,
utratą pracowników oraz kłopotami z pozyska-
niem i utrzymaniem talentów. Gdy strony sporu
nie są w stanie samodzielnie się porozumieć, 
dobrym rozwiązaniem może być rozpoczęcie 
mediacji. 

UWAGA
CZYTELNICY

W numerze lipcowym w artykule
„Wypracować kompromis. Jak po-
móc negocującym stronom osią-
gnąć porozumienie” Kingi Markert
przedstawiliśmy możliwości rozwią-
zywania sporów, a także zasady
i przebieg mediacji oraz korzyści
z niej wynikające. 
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wienie sądu o mediacji (może
być podjęte także na posiedze-
niu niejawnym) strony mogą
zakwestionować. Jeżeli przy-
najmniej jedna ze stron nie wy-
razi zgody, mediacji nie prowa-
dzi się. Mediator jest wskazy-
wany przez sędziego z list sta-
łych mediatorów sądowych,
tworzonych przy sądach okrę-
gowych, ale wybór mediatora
przez sąd nie jest dla stron wią-
żący. Mogą one wybrać inną
osobę. Mediacja może też być
prowadzona na podstawie
umowy o mediację bez kiero-
wania sprawy do sądu. Każdy
pracownik, jak również każdy
pracodawca, może zainicjować
proces, zgłaszając się do media-
tora. 

Konsekwencje prawne 

Jeśli spór został skierowany do
mediacji przez sąd, ugoda uzy-
skana dzięki mediacji powodu-
je, że zbędne staje się rozstrzy-
gnięcie przez sąd. Konsekwen-
cją jest więc umorzenie postę-
powania. W przypadku gdy
mediacja nie doprowadza do
porozumienia stron, sprawa
wraca do rozpoznania i roz-
strzygnięcia przez sąd w zwy-
kłym trybie. Nie ma regulacji,
które pociągają za sobą jakie-
kolwiek negatywne następstwa
procesowe dla stron w związku
z nieudaną próbą mediacji. Je-
śli natomiast postępowanie me-
diacyjne odbyło się bez postę-
powania sądowego, ugoda mo-
że zostać zatwierdzona przez
sąd na wniosek strony. Nabiera
ona wtedy mocy prawnej ugo-
dy zawartej przed sądem.
Oznacza to, że wywołuje iden-
tyczne skutki procesowe i ma-

terialnoprawne, na przykład
ugoda mediacyjna stanowi ty-
tuł egzekucyjny – podobnie jak
ugoda sądowa. Roszczenia na-
tomiast przedawniają się z u-
pływem lat dziesięciu, chyba
że obejmują świadczenia okre-
sowe należne w przyszłości –
w tym przypadku obowiązuje
termin trzyletni. 

Mediacja to nie arbitraż

Kodeks pracy przewiduje moż-
liwość innych przedsądowych
rozstrzygnięć. Na wniosek pra-
cownika może odbyć się postę-
powanie przed komisją pojed-
nawczą tworzoną w zakładzie
pracy. Inicjatywa dotycząca ta-
kiego postępowania może po-
chodzić jedynie od pracowni-
ka. Praktyka jednak pokazuje,
że są to martwe przepisy, nie-
stosowane. W polskim prawie
funkcjonuje też instytucja ugo-
dy sądowej. Często jednak
ugoda ta, jako wymuszony
przez sędziego wynik sporu,
nie jest w stanie rozwiązać
konfliktu. 
Kodeks Etyki Mediatora nie po-
zwala na bycie arbitrem, czyli
przyjmowanie roli oceniające-
go i rozsądzającego. Mediator
nie może sugerować stronom
rozwiązań ani udzielać porad.
Jest neutralny (nie wywiera na-
cisku na żadną ze stron) i bez-
stronny (nie faworyzuje). 

Korzyści z mediacji

Mediacja może doprowadzić
do trwałego usunięcia konflik-
tu poprzez wypracowanie roz-
wiązania korzystnego dla
wszystkich zaangażowanych
w spór stron. Szczególnie

ważne jest to w sprawach
związanych ze stosunkiem
pracy. Wyobraźmy sobie sytu-
ację, gdy decyzją sądu przy-
wrócona do pracy zostaje oso-
ba, której pracodawca u siebie
nie chce. Problem nie zostaje
rozwiązany, a konflikt trwa
dalej. W wyniku mediacji na-
tomiast zostają omówione in-
teresy i potrzeby obu stron.
Zainteresowani mają szansę
porozumieć się w sprawie
optymalnego, zarówno dla
pracodawcy, jak i pracownika,
rozwiązania. Kolejną korzy-
ścią z mediacji jest to, że w sy-
tuacji ugody strony realizują
uzgodnienia bez konieczności
rozpoczynania postępowania
egzekucyjnego. Ludzie chęt-
niej podporządkowują się bo-
wiem rozwiązaniom samo-
dzielnie wypracowanym niż
narzuconym. Postępowanie
mediacyjne w porównaniu
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Najczęstsze 
przyczyny sporów

pracowniczych 

■■ rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia, tj. z winy lub
bez winy pracownika, przez pra-
cownika z powodu szkodliwego
wpływu pracy na jego zdrowie,
upadłości firmy czy naruszenia
podstawowych praw pracownika
przez pracodawcę; 
■ ■ wypowiedzenie zawartych 
w umowie warunków pracy i płacy,
tj. wynagrodzenia za pracę, za go-
dziny nadliczbowe, o urlop wypo-
czynkowy lub jego ekwiwalent pie-
niężny; 
■■ naruszenie zasady równego
traktowania w miejscu pracy (for-
my dyskryminacji), tj. molestowa-
nie seksualne i mobbing. 
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z tradycyjnymi rozprawami
jest też dużo mniej kosztowne 
i trwa nieporównanie krócej.
Pozwala na swobodne dosto-
sowanie terminów spotkań,
nie wyklucza udziału pełno-
mocników. Zapewnia poufną
procedurę i chroni przed pu-
blicznym roztrząsaniem we-
wnętrznych problemów firmy.
Najważniejszą jednak zaletą
jest to, że strony zamieniają
walkę ze sobą na współpracę.
Dobrze poprowadzona media-
cja pozwala skierować wysiłki
zwaśnionych na poszukiwanie
niestandardowych rozwiązań.
Nie traci się czasu na udowad-
nianie sobie winy czy docho-
dzenie, kto ma rację. Dodatko-
wo strony mają możliwość
wysłuchania się wzajemnie
i zrozumienia swoich moty-
wów postępowania. Pozwala
to zmniejszyć poczucie
krzywdy i uchronić przed pre-
tensjami w przyszłości, czego
nie jest w stanie zapewnić wy-
rok sądu. Jedna z mediowa-
nych przez nas spraw prowa-
dzona była równolegle do po-

stępowania karnego, rozpo-
czętego w wyniku podejrzenia
pracownika o nadużycia na
niekorzyść pracodawcy. Me-
diacje odbywały się pomiędzy
pracownikiem podejrzanym
o popełnienie przestępstwa
a jego byłym przełożonym
i dotyczyły zarzutów o znie-
sławienie. Pracownik uważał,
że kierownik bezpodstawnie,
po pierwsze, oskarżał go na
spotkaniu zespołu i, po dru-
gie, zabronił jego kolegom
z pracy jakichkolwiek kontak-
tów z nim. Przełożony nato-
miast miał pretensje o niepod-
porządkowanie się procedu-
rom i oczernianie go wobec
innych. Wyjaśnienie sobie
motywów działania, wzajem-
ne przeproszenie się i uzgod-
nienie sposobów zadośćuczy-
nienia zaowocowały wycofa-
niem pozwów z sądu i zakoń-
czeniem relacji w pokojowy
sposób. Pracownik uzyskał sa-
tysfakcję, a przełożony gwa-
rancję, że nie będzie zniesła-
wiany przez pracownika. Obie
strony uniknęły dodatkowego

procesu sądowego (postępo-
wanie dotyczące nadużyć da-
lej było prowadzone). 

Spory zbiorowe

Spór zbiorowy to według usta-
wy o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych z 23 maja 1991 r.
konflikt pracowników z praco-
dawcą lub pracodawcami, do-
tyczący warunków pracy, płac
lub świadczeń socjalnych oraz
praw i wolności związkowych
pracowników lub innych grup,
którym przysługuje prawo
zrzeszania się w związkach
zawodowych. Ustawa określa
kilka etapów rozwiązywania
sporów zbiorowych. Pierw-
szym są rokowania pomiędzy
stronami sporu. Jeżeli rokowa-
nia nie zakończą się porozu-
mieniem, drugim etapem jest
mediacja. Jest ona obowiązko-
wa i dopiero jej niepowodze-
nie uprawnia do zorganizowa-
nia strajku lub poddanie sporu
arbitrażowi społecznemu.
Strony sporu zbiorowego
wspólnie wybierają mediatora.
Jeżeli nie porozumieją się
w ciągu pięciu dni w tej spra-
wie, mediator zostaje wskaza-
ny, na wniosek jednej ze stron,
z listy mediatorów ustalonej
przez ministra pracy i polityki
społecznej. 
Specyfiką sporu zbiorowego
jest udział w nim wielu stron
konfliktu. Oznacza to dużą licz-
bę interesów, czasem ukrytych,
leżących u podłoża konfliktu.
Rolą mediatora w takim sporze
jest zrobienie na początku do-
brej diagnozy sytuacji i wyod-
rębnienie wszystkich stron spo-
ru. Następnie mediator musi
upewnić się, że osoby siadające

Mediacja w prawie pracy jest instytucją
stosunkowo nową. Jej zalety wymagają
większego rozpropagowania. Spory ze stosunku pracy powinny być przede
wszystkim rozwiązywane w drodze mediacji. Dlatego warto i należy ją promo-
wać jako sposób tańszy, szybszy, a przede wszystkim mniej antagonizujący
zwaśnione strony niż klasyczne postępowanie procesowe. 
Najprostszą drogą do zwiększenia liczby wniosków o przeprowadzenie me-
diacji jest działalność edukacyjna pozwalająca zrozumieć jej zalety jako
środka pozostawiającego rozstrzygnięcie zaistniałego konfliktu sa-
mym stronom. 

Teresa Romer

sędzia SN, 
prezes Stowarzyszenia 

Sędziów Polskich Iustitia
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do stołu są rzeczywistymi re-
prezentantami stron konfliktu.
Kolejnym zadaniem jest prowa-
dzenie rozmów, tak aby skoń-
czyły się podpisaniem porozu-
mienia. W razie nieosiągnięcia
ugody mediator pomaga stro-
nom sporządzić protokół roz-
bieżności ze wskazaniem sta-
nowisk stron. Pewnym nieza-
mierzonym minusem zapisu
mediacji w ustawie o sporach
zbiorowych jest to, że w niektó-
rych sytuacjach związki zawo-
dowe traktują mediację jako
obowiązkową procedurę, którą
trzeba dopełnić, zanim przystą-
pi się do strajku. 

Narzędzie 
sprawiedliwości 
XXI wieku? 

Mediacja w polskim prawie
pracy jest narzędziem wciąż
za mało wykorzystywanym.
Według danych statystycz-
nych z Ministerstwa Sprawie-
dliwości w 2007 roku do są-
dów powszechnych ogółem
skierowano 134 387 spraw
z zakresu prawa pracy. Jedy-
nie w 74 przypadkach strony
skierowano do mediacji na
podstawie postanowienia są-
du. Mimo że skuteczność me-
diacji oceniana jest bardzo
wysoko (brytyjscy specjaliści
z Centre for Effective Dispute
Resolution oceniają efektyw-
ność mediacji na 75 proc.),
w Polsce w sytuacji konfliktu
wciąż najczęściej stosowanym
środkiem jest sąd i strajk. Sy-
tuację może poprawić szkole-
nie pracowników i pracodaw-
ców (łącznie z członkami or-
ganizacji ich reprezentują-
cych) w zakresie umiejętności

prowadzenia rozmów w sytu-
acjach konfliktów w organiza-
cji. Ważne jest też stworzenie
w firmie systemu szybkiego
reagowania, polegającego na
identyfikowaniu punktów za-
palnych w momencie ich po-
wstawania (lub nawet zanim
powstaną). Podejmowanie ne-
gocjacji (lub negocjacji wspo-
maganych przez mediatora)
od samego początku powsta-
nia sporu nie doprowadza do
eskalacji konfliktu. 
Jak pokazuje praktyka krajów
anglosaskich, pomocne bywają
też wewnętrzne procedury
w firmie dotyczące profilaktyki
i rozwiązywania sporów. Mu-
szą one być wypracowane i za-
akceptowane przez wszystkie
strony: zarówno przez praco-
dawcę – zarząd, kierownictwo,
jak i pracowników – reprezen-
towanych przez organizacje
i związki zawodowe. Stworze-
nie takiego systemu zarządza-
nia konfliktami pozwala na roz-
wiązywanie problemów w mo-

mencie ich powstawania, jak
również na konsultowanie waż-
nych decyzji dotyczących za-
kładu pracy i pracowników, tak
aby nie były one w przyszłości
punktem zapalnym. Mediacja
w systemie zarządzania kon-
fliktami jest często drugim eta-
pem działania po niepowodze-
niu negocjacji i poprzedza wej-
ście w zbiór zbiorowy. 

PPOODDSSTTAAWWAA  PPRRAAWWNNAA

Art. 1831–18315 k.p.c. oraz inne 
przepisy wprowadzone 

ustawą z 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania

cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.

UWAGA
CZYTELNICY

W kolejnym numerze „Personelu
i Zarządzania” zostanie przedsta-
wiony opis mediacji w sporze zbioro-
wym pomiędzy dyrekcją a lekarzami
jednego z warszawskich szpitali. 

R E K L A M A
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