
Instytut Psychiatrii i Neurologii
jest szpitalem zajmującym się
leczeniem chorób neurologicz-
nych i psychicznych, a równo-
cześnie wiodącym ośrodkiem
naukowym w swojej dziedzi-
nie. Prowadzi leczenie szpital-
ne na dwóch oddziałach neuro-
logicznych i ośmiu psychia-
trycznych oraz oferuje konsul-
tacje w warunkach ambulato-
ryjnych. Zatrudnieni w nim
specjaliści mają wpływ na bu-
dowę założeń ogólnopolskiej
polityki zdrowotnej w zakresie
zdrowia psychicznego. Instytut
prowadzi działalność naukową
w zakresie neurologii, uzależ-
nień i psychiatrii. 
Stronami opisywanego konflik-
tu był z jednej strony Oddział
Terenowy Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy,
reprezentowany przez komitet

strajkowy, z drugiej zaś kadra
zarządzająca instytutu. 

Przed rozpoczęciem
mediacji

Spór zbiorowy w instytucie roz-
począł się wiosną 2007 r., po-
dobnie jak wiele innych prote-
stów w służbie zdrowia w tym
okresie. Na początku ogniskował
się wokół postulatów płacowych
lekarzy. Po pewnym czasie kolej-
nym ważnym wątkiem sporu
stała się sprawa restrukturyzacji
instytutu. Stało się tak po ogło-
szeniu przez dyrekcję informacji
o trudnej sytuacji finansowej za-
kładu. We wcześniejszych latach
instytut nie miał długów, a na-
wet dysponował oszczędnościa-
mi pozwalającymi na inwesty-
cje, na przykład na rozbudowę
szpitala i otwarcie nowej kliniki. 

W pierwszym etapie sporu, po
stosownym referendum, rozpo-
czął się protest, polegający na: 
■■ niewypełnianiu dokumenta-
cji do rozliczeń z NFZ, 
■■ wstrzymaniu przyjęć plano-
wych do klinik i oddziałów, 
■ ■ ograniczeniu przyjęć pa-
cjentów w poradniach, 
■■ częściowej absencji, tj. koń-
czeniu pracy o godzinie 12.00. 
Równolegle trwały rozmowy
przedstawicieli komitetu straj-
kowego i dyrekcji. W końcu
czerwca podpisano porozumie-
nie, na mocy którego zawieszo-
no akcję strajkową. Jednym
z ustaleń było zobowiązanie ze
strony dyrekcji do przedstawie-
nia programu restrukturyzacji
instytutu, pozwalającego na
podniesienie wynagrodzeń le-
karzy. Ponieważ w ocenie leka-
rzy dyrekcja nie przedstawiła
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Uzdrowić
relacje
Mediacja w sporze zbiorowym lekarzy i dyrekcji
szpitala – studium przypadku 

Historia strajku lekarzy w jednym z warszawskich
szpitali pokazała, że mediacja to skuteczny
sposób na rozwiązywanie sporu zbiorowego.
Wprowadzenie do negocjacji trzeciej, neutralnej
strony – mediatorów – pomogło w wypracowaniu
porozumienia. Zamiast eskalowania konfliktu,
uwaga stron została skierowana na rozwiązanie
wspólnego problemu. Uniknięto w ten sposób
rozszerzenia akcji strajkowej i dezorganizacji
pracy szpitala. 

Kinga Markert

Autorka jest mediatorem,
moderatorem i trenerem.

Prowadzi firmę Markert Mediacje
specjalizującą się w zarządzaniu

konfliktami i rozwoju
pracowników. Wiele lat pracowała

w wewnętrznym dziale HR. 
KKOONNTTAAKKTT::

kinga.markert@mediacje.biz
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w ustalonym terminie satysfak-
cjonującego dla nich planu re-
strukturyzacji, w październiku
2007 r. strajk został wznowio-
ny. Polegał on m.in. na: 
■■ niewypełnianiu dokumen-
tacji do rozliczeń z NFZ, 
■■ braniu urlopu na żądanie, 
■ ■ złożeniu wypowiedzeń
z pracy,
■■ deklaracji zmiany miejsca
odbywania specjalizacji, 
■ ■ przystąpieniu do strajku
głodowego. 

Przebieg mediacji 

Inicjatywa zaproszenia do roz-
mów neutralnej – trzeciej strony
pojawiła się w sytuacji, gdy roz-
mowy pomiędzy strajkującymi
lekarzami a dyrekcją szpitala
prowadziły do eskalacji konflik-
tu zamiast do rozwiązania zaist-
niałego problemu. Z mediatora-
mi skontaktował się przedstawi-
ciel strajkujących lekarzy. Dy-
rekcja instytutu (druga strona
sporu) początkowo nie widziała
korzyści, jakie mogą przynieść
mediacje w rozwiązaniu sporu.
Po pewnym jednak czasie,
w efekcie groźby odejścia leka-
rzy od łóżek pacjentów, dyrek-
tor instytutu, pani profesor Da-
nuta Ryglewicz, wyraziła zgodę
na rozpoczęcie rozmów prowa-
dzonych przez mediatorów. 
Najpierw odbyły się spotkania
przygotowawcze z każdą ze
stron oddzielnie. Ich celem by-
ło zebranie przez mediatorów
informacji potrzebnych do dia-
gnozy sytuacji oraz do zrozu-
mienia stanowisk i potrzeb obu
stron konfliktu. Na pierwszej
sesji wspólnej poprowadzonej
przez mediatorów (uczestni-
czyły w niej obie strony kon-

fliktu) uzgodniono reprezen-
tantów stron i tematy, jakie bę-
dą przedmiotem rozmów. Przy-
jęto też reguły mediacji. Zgo-
dzono się na przykład, że roz-
mowy nie są poufne (jak to za-
zwyczaj odbywa się trakcie me-
diacji), chyba że zostanie to za-
strzeżone przez wypowiadają-
cą się osobę. Decyzja taka wy-
nikała z faktu, że, podobnie jak
w przypadku innych sporów
zbiorowych, negocjatorzy obu
stron reprezentowali osoby nie-
biorące bezpośredniego udzia-
łu w rozmowach. Ich przebieg
więc wraz ze wszelkimi ustale-
niami był przekazywany na ze-
wnątrz sali, w której odbywały
się mediacje. Równocześnie
spór w instytucie stał się wyda-
rzeniem medialnym, co powo-
dowało, że strony uzgadniały
komunikaty podawane do me-
diów. 
Ważnym momentem na samym
początku rozmów było podpi-
sanie przez strony i mediato-
rów umowy mediacyjnej. Za-
wierała ona uzgodnienia doty-
czące płatności za mediację
(obie strony po równo) oraz za-
sady i przedmiot mediacji. Było

to pierwsze wspólne porozu-
mienie, jakie osiągnęły strony.
Kolejnym etapem procesu były
właściwe mediacje. Przez na-
stępne dwa tygodnie odbyło się
sześć sesji mediacyjnych trwa-
jących od dwóch do czterech
godzin. W ich trakcie docho-
dzono mozolnie do porozumie-
nia w kwestii wszystkich postu-
latów strajkowych zgłoszonych
przez lekarzy. 
Na ostatniej sesji, 31 październi-
ka 2007 r., lekarze, dyrekcja oraz
mediatorzy podpisali ugodę.
Obejmowała ona wiele wzajem-
nie zaakceptowanych uzgodnień
dotyczących podwyżek i premii
dla lekarzy wraz z harmonogra-
mem ich wprowadzania. Dodat-
kowo ugoda precyzowała takie
kwestie, jak zabezpieczenie inte-
resów stron związanych z prze-
biegiem strajku, w tym wypłatę
wynagrodzeń za czas protestu
czy uzupełnienie dokumentacji
przez lekarzy. Został uzgodnio-
ny również harmonogram re-
strukturyzacji szpitala oraz pro-
gram innowacji, prowadzących
do poprawy warunków byto-
wych oraz sposobu leczenia cho-
rych. 

Poprosiliśmy o pomoc mediatorów,
ponieważ mieliśmy poczucie, że sa-
modzielne rozmowy z dyrekcją są cał-
kowicie niekonstruktywne, chaotycz-
ne i nie przynosiły racjonalnych wnio-
sków. Przed podjęciem rozmów przy
udziale mediatorów konflikty się tliły,
narastały, aż wybuchły. Dzięki media-

cjom mogliśmy się porozumieć.
Nadawały one strukturę naszym spo-
tkaniom. Dyscyplinowały obie strony
do rozmowy o konkretnych proble-
mach, które można rozwiązywać,
a nie wzajemnego wylewania preten-
sji. Studziły emocje. Był konflikt, ale
nie kłótnia. Naszej stronie dawały po-
czucie, że jesteśmy wysłuchiwani
i wreszcie traktowani w rozmowie jak
partner, a nie podwładny. Skróciły
czas rozmów i dochodzenia do poro-
zumienia. Pozwoliły na doprecyzo-
wanie oczekiwań. Nie wykluczamy
powrotu do mediacji, gdyby ugo-
da nie była realizowana
w ważnych punktach. 

Kama 
Katarasińska-

-Pierzgalska 

przedstawiciel 
strajkujących lekarzy
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Strajk został zawieszony do 
15 stycznia 2008 r., czyli do mo-
mentu, w którym miały zostać
dopełnione postanowienia ugo-
dy dotyczące podwyżek dla le-
karzy. 

Rola mediatorów 

Rolą mediatorów w sporze po-
między lekarzami i dyrekcją by-
ło pośredniczenie w rozmo-
wach w celu wypracowania
obopólnie satysfakcjonującego
i dobrowolnego porozumienia.
W tym celu mediatorzy, po
pierwsze, zorganizowali spo-
tkania mediacyjne: doprowa-
dzili do wyłonienia reprezen-
tantów stron, ustalili terminy,
czas trwania posiedzeń i ich
miejsce. Po drugie, doprowadzi-
li do ustalenia harmonogramu
rozmów: jakie tematy będą po-
ruszane i w jakiej kolejności.
Ich rolą było pilnowanie ustalo-
nego porządku rozmów lub
uzyskanie zgody stron na ewen-
tualne zmiany. Po trzecie, me-
diator odgrywał rolę moderato-
ra rozmów: udzielał głosu, pil-
nował porządku wypowiedzi
(nieprzerywanie, trzymanie się
tematu, dyscyplina czasu wypo-

wiedzi itp.), dbał o równowagę
pomiędzy stronami, jeśli chodzi
o możliwość wypowiedzenia się
i przedstawienia swoich argu-
mentów. Jego zadaniem było
zmotywowanie stron do samo-
dzielnego wymyślenia różnych
sposobów rozwiązania konflik-
tu, tak aby były one zgodne
z interesami stron. W momen-
cie dochodzenia do porozumie-
nia mediator dbał o to, aby
wszystkie ustalenia zostały za-
pisane w ugodzie, sprawdzał
możliwość wywiązania się z zo-
bowiązań, pilnował, aby ustale-
nia były satysfakcjonujące i re-
alne dla stron sporu. Mediato-
rzy zapewnili też możliwość
protokołowania przebiegu roz-
mów. Dzięki temu nie wracano
już do kwestii ustalonych,
a przy sporządzaniu ugody ko-
rzystano z uzgodnień poczynio-
nych i zapisanych w trakcie
dwutygodniowych rozmów. 

Efekty mediacji 

Równolegle z podpisaniem ugo-
dy kilkudziesięciu lekarzy zło-
żyło warunkowe wymówienia
z pracy. Miały one zmotywować
dyrekcję instytutu do dołożenia
wszelkich starań w celu zdoby-
cia funduszy potrzebnych na
zapewnienie wynegocjowanych
podwyżek. Realizacja wypowie-
dzeń z powodu niedotrzymania
warunków ugody mediacyjnej
groziła zamknięciem oddziałów
klinicznych instytutu. Oznacza-
łoby to utrudnioną opiekę psy-
chiatryczną i neurologiczną dla
co najmniej 300 tysięcy miesz-
kańców dzielnic Warszawy:
Mokotowa, Ursynowa i Wilano-
wa. W przypadku pomyślnego
zakończenia sporu, czyli dopeł-

nienia warunków ugody przez
obie strony, dyrekcja zobowią-
zała się ponownie zatrudnić le-
karzy na tych samych warun-
kach. Po upływie trzech miesię-
cy wszystkie warunkowe zwol-
nienia zostały anulowane. 
Podjęcie mediacji pomogło
w pokojowym zakończeniu spo-
ru. Mediatorzy zaproponowali
metodę dochodzenia do porozu-
mienia, byli gwarantem proce-
dury i zmniejszali dysproporcje
pomiędzy stronami. Oszczędzo-
no też czas – prowadzący spo-
tkanie mediator dbał o porządek
i dyscyplinę rozmów. 
Dużym wyzwaniem na począt-
ku kolejnego, 2008 roku, za-
równo dla dyrekcji instytutu,
jak i związków zawodowych le-
karzy, były uzgodnienia zwią-
zane z wejściem w życie regula-
cji związanych z nowym sposo-
bem rozliczania czasu pracy le-
karzy i związanej z nim tzw.
klauzuli opt-out. Strony wyko-
rzystały umiejętności nabyte
w trakcie mediacji i dalsze ne-
gocjacje odbywały się z powo-
dzeniem już bez udziału me-
diatora. 
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UWAGA
CZYTELNICY

W numerach lipcowym i sierpnio-
wym w artykułach: „Wypracować
kompromis. Jak pomóc negocjują-
cym stronom osiągnąć porozumie-
nie” i „Interwencja w spór. Rola me-
diacji w prawie pracy i sporach zbio-
rowych” Kingi Markert przedstawili-
śmy możliwości rozwiązywania spo-
rów, ogólne zasady i korzyści media-
cji oraz zastosowanie mediacji w pra-
wie pracy i w sporach zbiorowych. 

Na początku byłam przeciwna za-
trudnieniu mediatorów. Cieszę, się
jednak, że zostałam przekonana.
Udział trzeciej neutralnej strony
przyspieszył proces porozumienia.
Mediatorzy nie pozwalali nam od-
biegać od tematu, sprawnie kie-
rowali naszymi negocjacjami.
Pomogli nam w zawar-
ciu ugody. 

Danuta Ryglewicz

profesor, dyrektor Instytutu
Psychiatrii i Neurologii

p09-2008-k-064-66.qxd  2008-08-19  14:17  Page 66


