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Kinga Markert

Autorka jest mediatorem. Prowadzi
firmę Markert Mediacje, oferującą

usługi związane z rozwiązywa-
niem sytuacji kryzysowych 

i konfliktowych. Wiele lat 
pracowała w wewnętrznym 

dziale HR 
KKOONNTTAAKKTT::  

kinga.markert@mediacje.biz

Wypracować
kompromis 

Negocjacje jednak nie zawsze
się udają. Dzieje się tak, bo
strony na przykład nie radzą
sobie z rozbieżnymi stanowi-
skami lub w grę wchodzą
emocje powodujące, że waż-
niejsza staje się rozgrywka in-
terpersonalna niż merytorycz-
na strona problemu. Negocja-
cje mogą też być utrudnione
przez uprzedzenia, stereotypy
albo złe doświadczenia zwią-

zane z wcześniejszą współ-
pracą. 

Możliwe rozwiązania
sporu

W przypadku niepowodzenia ne-
gocjacji strony mają do wyboru
trzy możliwości: arbitraż, sąd lub
mediacje. Arbitraż polega na
zwróceniu się do trzeciej, neutral-
nej, strony, która po wysłuchaniu

argumentów podejmuje decyzję.
Postępowanie arbitrażowe (polu-
bowne) uregulowane jest w nor-
mach kodeksu postępowania cy-
wilnego. Istnieją branżowe sądy
arbitrażowe, na przykład przy
izbach gospodarczych lub związ-
kach branżowych. Strony podda-
ją się dobrowolnie temu postępo-
waniu. Po wysłuchaniu stron ar-
biter wydaje wiążący dla nich wy-
rok. W przypadku konfliktów
pracowniczych arbitrem może
być też przełożony. 
Druga możliwość, czyli odwoła-
nie się do sądu, jest najczęściej
stosowaną i najstarszą procedurą
rozstrzygania sporów. Każda ze
stron ma prawo wszcząć postę-
powanie, udział przeciwnika nie
musi być więc dobrowolny. Orze-
czenie sądu, podobnie zresztą
jak arbitrażu, zazwyczaj fawory-
zuje jedną ze stron na niekorzyść
drugiej. Dzieje się tak, ponieważ

Jak pomóc negocjującym stronom osiągnąć 
porozumienie

Najlepszym narzędziem rozwiązywania sytuacji
spornych są negocjacje. Niezależnie, czego dotyczą
decyzje – transakcji handlowej, znalezienia wyjścia
z trudnej sytuacji lub rozwiązania konfliktu – bez-
pośredni udział stron, których sprawa dotyczy, jest
najbardziej skuteczny. W myśl zasady „nic o nas
bez nas” zaangażowanie się zainteresowanych
w samodzielne znalezienie rozwiązania umożliwia
satysfakcję i wpływa na trwałość podjętych decyzji. 

Przypadki, w których można zastosować mediacje: 
■■ wspólnicy nie mogą porozumieć się na temat podziału majątku sprzeda-
wanej spółki; 
■■ menedżer protestuje przeciwko sposobowi wypowiedzenia kontraktu, ja-
ki wiązał go z pracodawcą; 
■■ związki zawodowe występują przeciwko dyrekcji z zarzutem złego zarzą-
dzania przedsiębiorstwem; 
■■ dyrekcja firmy boryka się ze skutkami sporu pomiędzy działami produk-
cji a sprzedaży; 
■■ kontrahent zarzuca firmie złe traktowanie i grozi opublikowaniem swojej
wersji współpracy w mediach; 
■■ klient twierdzi, że sprzedawca nie wywiązuje się z zobowiązań gwarancyj-
nych, pisze pozew sądowy. 
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celem sądu nie jest zadbanie
o interesy biorących udział w po-
stępowaniu, lecz ustalenie stanu
prawnego roszczenia zawartego
w pozwie. Postępowanie sądowe
nie zapewnia więc zazwyczaj
długookresowego pokoju. 
Trzecie rozwiązanie, czyli media-
cja, to interwencja w spór lub ne-
gocjacje neutralnej i bezstronnej
osoby, zaakceptowanej przez stro-
ny dążące do porozumienia. Zada-
niem mediatora jest pomoc w roz-
mowie w celu wypracowania do-
browolnego i satysfakcjonującego
dla zainteresowanych porozumie-
nia. Mediator nie rozstrzyga sporu
i nie narzuca decyzji. Strony są au-
torami rozwiązania i zachowują
pełną kontrolę nad postanowie-
niami ugody. Mediator musi też
zaakceptować brak porozumienia,
jeżeli taka jest wola stron. 
W tabeli porównano wybrane pa-
rametry, dotyczące czterech moż-
liwości rozwiązania konfliktu. 
Warto wspomnieć, że popular-
ność mediacji jako narzędzia roz-
wiązywania sporów narodziła się
w latach 70. w USA w odpowiedzi
na niezadowolenie ze stanu są-
downictwa. Obciążenie sądów ro-
snącą liczbą spraw cywilnych, wy-
nikający z tego długi czas oczeki-
wania na proces oraz ogromne ho-
noraria dla prawników były moto-
rem rozwoju ośrodków mediacyj-
nych. Zaczęto też dostrzegać fakt,
że wynik postępowania sądowego
rzadko jest satysfakcjonujący dla
stron, co w większości przypad-
ków rujnuje dobre relacje i unie-
możliwia dalszą współpracę. 

Mediacje sądowe 
i pozasądowe

Postępowanie mediacyjne może
być częścią postępowania sądo-

wego lub przebiegać bez udziału
sądu (mediacje umowne).
W pierwszym przypadku zwią-
zane jest to z zapisami w kodek-
sach postępowania karnego i cy-
wilnego. Od 1998 sądy karne i od
2005 roku sądy cywilne mają
możliwość kierowania spraw do
postępowania mediacyjnego.
W przypadku spraw karnych
ewentualne pojednanie poszko-
dowanego i sprawcy brane jest
pod uwagę w dalszych decyzjach
sądu odnośnie do sprawy. Może
to być na przykład umorzenie
sprawy, warunkowe jej zawiesze-
nie, uwzględnienie faktu pojed-
nania się stron w wyroku sądo-
wym itp. W przypadku postępo-
wania cywilnego ugoda po za-
twierdzeniu przez sąd nabiera
mocy prawnej ugody zawartej
przed sądem, czyli na przykład
stanowi tytuł egzekucyjny. Decy-
zję o postępowaniu mediacyj-
nym w trakcie postępowania kar-
nego podejmuje policja, prokura-
tura, sąd. Może odbywać się też
na wniosek strony. W przypadku
postępowania cywilnego inicjaty-
wa należy do sądu lub mediacja
odbywa się na wniosek strony
lub jej pełnomocnika. 
W przypadku sporów cywil-
nych dla stron korzystniejszy
jest zazwyczaj udział w media-
cji, zanim zostanie złożony po-

zew w sądzie. O mediacji cywil-
nej wspomina się często w kon-
tekście rozwodów. Warto jed-
nak pamiętać, że mediacja jest
też narzędziem rozwiązywania
sporów gospodarczych i pra-
cowniczych. Skorzystanie z niej
w sporach biznesowych nie za-
myka możliwości zwrócenia się
do arbitra lub sądu w przypad-
ku braku powodzenia mediacji. 

Kiedy do mediatora? 

Jeśli samodzielne negocjacje nie
przybliżają rozwiązania proble-
mu, gdy emocje utrudniają pro-
wadzenie konstruktywnej dys-
kusji, a rozmówcy koncentrują
się na udowadnianiu sobie winy,
warto do rozmów włączyć me-
diatora. Im szybciej zostaną roz-
poznane te oznaki impasu, tym
łatwiej będzie można uniknąć
eskalacji konfliktu i prędzej
osiągnąć porozumienie. System
sprawnego wykrywania punk-
tów zapalnych w biznesie jest
podstawą dobrego zarządzania
sytuacjami konfliktowymi. Włą-
czenie do negocjacji kolejnej,
neutralnej, strony zmienia układ
sił i ułatwia skierowanie uwagi
na poszukiwanie rozwiązań. 
Oczywiście, jeśli chęć udowod-
nienia winy, potrzeba satysfakcji
z wygranej czy pragnienie ukara-
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Wybrane parametry możliwości rozwiązania konfliktu

Negocjacje Mediacje Arbitraż Sąd

Przeciętny czas trwania 1 dzień 1–3 dni 180 dni 980 dni

Kontrola rezultatu strony strony arbiter sąd

Koszt niski niski/średni średni wysoki

Dalsza współpraca możliwa możliwa trudna bardzo trudna

ŹŹRRÓÓDDŁŁOO
Raport Banku Światowego Doing business 2007, 

dane umieszczone na www.mediacja.com
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nia drugiej strony są ważniejsze
niż potrzeba rozstrzygnięcia
konfliktu, mediacja prawdopo-
dobnie się nie uda. Uczestnicy
sporu nie wyrażą na nią zgody
lub w trakcie rozmów nie będą
wykazywali woli porozumienia. 

Przebieg mediacji 

Ważną zaletą mediacji w po-
równaniu z postępowaniem
przed sądem jest jej niesforma-
lizowana procedura. Inicjato-
rem wszczęcia procesu może
być jedna ze stron konfliktu
przez zgłoszenie się do media-
tora. Jeśli tak zostanie ustalone,
rolą mediatora będzie skontak-
towanie się z drugą stroną (lub
z pozostałymi stronami) kon-
fliktu. Zazwyczaj mediator roz-
mawia najpierw osobno ze stro-
nami. Celem jest uzyskanie ak-
ceptacji odnośnie do procesu
i osoby mediatora oraz uzgod-
nienie warunków mediacji.
Ważne jest też zebranie infor-
macji potrzebnych do zrozu-

mienia sytuacji i poznanie inte-
resów poszczególnych stron. 
Pierwsza wspólna sesja media-
cyjna rozpoczyna się od przypo-
mnienia zasad mediacji i uzgod-
nienia reguł współpracy. Zostaje
podpisana umowa mediacyjna.
Reguluje ona, po pierwsze, wa-
runki postępowania – zasady,
czas trwania, wynagrodzenie
mediatora itp. Po drugie, uzgod-
nienie i podpisanie umowy me-
diacyjnej przez wszystkie strony
i mediatora bądź mediatorów
jest pierwszym sukcesem – osią-
gnięciem porozumienia doty-
czącego wyboru metody rozwią-
zania problemu. Kolejnym eta-
pem procesu mediacyjnego jest
przedstawienie przez strony
własnej wizji problemu, w wyni-
ku czego tworzona jest lista te-
matów do dyskusji i problemów
do rozwiązania. Ustalone zosta-
ją ewentualne luki w danych
i sposoby poszukiwania braku-
jących informacji. Następnym
krokiem jest omówienie potrzeb
stron, w zakresie każdego z te-

matów wyodrębnionych we
wcześniejszym etapie. Zrozu-
mienie potrzeb drugiej strony
i uzyskanie zrozumienia dla
własnych interesów jest nie-
zbędne do późniejszego znajdo-
wania rozwiązań korzystnych
dla wszystkich. Kolejną fazą jest
poszukiwanie rozwiązań i nego-
cjowanie warunków. Ostatni
etap to praca nad porozumie-
niem i spisanie ugody. Jeśli stro-
nom nie udało się wypracować
rozwiązania wszystkich kwestii,
mediator może pomóc spisać
protokół rozbieżności. Będą
w nim zawarte ewentualne
uzgodnienia oraz lista tematów
nierozwiązanych wraz z propo-
zycją dalszych kroków w celu
zakończenia sporu. 

Rola mediatora

Mediator, po pierwsze, organizu-
je spotkania mediacyjne: dopro-
wadza do wyłonienia reprezen-
tantów stron, ustala terminy,
czas trwania posiedzeń i ich
miejsce. Po drugie, uzgadnia har-
monogram rozmów: jakie tematy
będą poruszane i w jakiej kolej-
ności. Jego rolą jest pilnowanie
ustalonego porządku rozmów
lub uzyskanie zgody stron na
ewentualne zmiany. Po trzecie,
mediator odgrywa rolę modera-
tora rozmów: udziela głosu, pil-
nuje porządku wypowiedzi (nie-
przerywanie, trzymanie się te-
matu, dyscyplina czasu wypo-
wiedzi itp.), dba o równowagę
pomiędzy stronami, jeśli chodzi
o możliwość wypowiedzenia się
i przedstawienia swoich argu-
mentów. Rolą mediatora jest też
spowodowanie, aby strony wy-
słuchały się i zrozumiały wza-
jemnie. Jego zadaniem jest zmo-

Zasady mediacji
Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są: 
Dobrowolność i akceptowalność – strony samodzielnie podejmują decyzję
o udziale w mediacji. Mogą na każdym etapie wycofać zgodę na dalsze po-
stępowanie. Strony akceptują i obdarzają zaufaniem osobę mediatora. Jeśli
tak się nie dzieje, mogą zrezygnować ze współpracy i dokonać wyboru innej
osoby. 
Neutralność – oznacza, że mediator nie może mieć interesu w jakimkolwiek
sposobie rozwiązania danego sporu. Nie może narzucać swoich opinii ani
wypowiadać prywatnego zdania na temat sporu i stron. 
Bezstronność – mediator jest w równym stopniu rzecznikiem wszystkich
stron sporu, nie faworyzuje ani nie umniejsza roli żadnej z nich. Dba o rów-
nowagę stron w trakcie procesu mediacji. Nie może być postrzegany jako
powiązany z którąkolwiek ze stron. 
Poufność – zasada ta oznacza, że fakt prowadzenia mediacji ze stronami
oraz informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji są objęte ta-
jemnicą, chyba że strony zadecydują inaczej. Mediator nie może być świad-
kiem w ewentualnym procesie między stronami (chyba że tak zostanie
uzgodnione pomiędzy mediatorem i stronami). 
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tywowanie stron do kreatywnego
wymyślania różnych sposobów
rozwiązania konfliktu, tak aby
były one zgodne z interesami
stron. W momencie dochodzenia
do porozumienia mediator dba
o to, aby wszystkie ustalenia zo-
stały zapisane w ugodzie, spraw-
dza możliwość wywiązania się
z zobowiązań, pilnuje, aby usta-
lenia były satysfakcjonujące i re-
alne dla stron sporu. 

Korzyści z mediacji

Mediacja jest tańsza niż prowa-
dzenie walki, utrzymanie sporu
lub postępowanie sądowe.
Koszty mediatora rozkładają
się zazwyczaj w równym stop-
niu na strony. Doświadczenie
pokazuje, że postępowanie me-
diacyjne trwa zazwyczaj od
jednego do trzech spotkań,

a cały proces, od momentu
pierwszego kontaktu z media-
torem do podpisania ugody,
może nie przekroczyć jednego
miesiąca. Mediacja pozwala
stronom na większą kontrolę
sytuacji niż w przypadku postę-
powania sądowego. Strony bar-
dziej są skłonne do zaakcepto-
wania samodzielnie wypraco-
wanych ustaleń niż decyzji na-
rzuconych przez sąd lub arbi-
tra. Tak więc porozumienie ma
szansę być trwalsze, czyli chęt-
niej przestrzegane. Zaintereso-
wani mają też możliwość
uzgodnienia sposobu wdroże-
nia rozwiązania i ustalenia kon-
sekwencji za niedotrzymanie
warunków ugody. Mediacja
umożliwia „wyjść z twarzą”
z konfliktu i czuć się wygra-
nym. Dzięki niej strony mogą
zachować dobrą relację lub

podjąć decyzję o przerwaniu jej
w łagodny sposób. Dodatkową
korzyścią jest to, że udział
w mediacji uczy ludzi rozma-
wiać o trudnych kwestiach.
Większość stron kontynuują-
cych swoje relacje po udanej
mediacji twierdzi, że potrafi sa-
modzielnie rozwiązywać poja-
wiające się w wyniku współpra-
cy problemy. Zazwyczaj nie
wracają oni do mediatora. 

UWAGA
CZYTELNICY

W kolejnym numerze „Personelu
i Zarządzania” zostaną omówione
mediacje w prawie pracy oraz rola
mediatorów w sporach zbiorowych. 

R E K L A M A
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