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WPROWADZENIE: KONTEKST BADAWCZY
Celowość podejmowania wybranej tematyki badawczej
Konflikty i spory towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Zmieniają się jednak sposoby,
wykorzystywane do tego, żeby sobie z nimi radzić. Znaczącym fenomenem ostatniego
dwudziestolecia jest instytucja mediacji, metoda coraz częściej wykorzystywana do
rozwiązywania sporów i konfliktów. Wraz z mediacją ponownie pojawia się w naszej
kulturze nieco zapomniana postać mediatora. Opis i analiza roli współczesnego mediatora
w sprawach cywilnych będzie głównym przedmiotem badań niniejszej dysertacji.
Mediacja była przez lata nieobecna wśród instytucjonalnych metod rozwiązywania
sporów. Wprowadzenie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do praktyki życia
społecznego, w tym m.in. uwzględnienie w działaniach systemu wymiaru sprawiedliwości
niezależnej mediacji prowadzonej przez profesjonalnego mediatora, jest sygnałem pewnej
zmiany społecznej. Jest to zmiana powolna, szeroka, dotykająca coraz większej liczby
osób (Kojder, 1975, s. 310 – 311), która w coraz szerszym stopniu oddaje przestrzeń
poszukiwania rozwiązań i odbudowania poczucia sprawiedliwości w ręce samych
zainteresowanych.
Przesłanką zaistnienia w rzeczywistości społecznej alternatywnych metod
rozwiązywania sporów był kryzys sądowego rozstrzygania sporów, który ujawnił się w
amerykańskim sądownictwie pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku. (Korybski, 1993,
s. 69; Kordasiewicz, 2018, s. 51). Dostęp do sądownictwa był mocno ograniczony, m.in.
ze względu na wysokie koszty sądowe, a samo postępowanie cechowały sformalizowanie i
przewlekłość. Z perspektywy społecznej potrzeby rozwiązywania sporów istotną
słabością postępowania sądowego było ograniczenie rozstrzygnięć do sfery formalno –
prawnej, nieprzekładające się na dotarcie do istoty sporu, co sprawiało, że wydane przez
sąd orzeczenie prowadziło często do pogorszenia relacji między stronami, braku
satysfakcji oraz naruszenia poczucia słuszności jednej lub obu stron. (Korybski, 1993, s.
87 – 89) Odpowiedzią na frustracje społeczne związane z funkcjonowaniem wymiaru
sprawiedliwości było powstanie ruchu na rzecz rozwoju alternatywnych metod
rozwiązywania sporów (ADR), którego celem było odciążenie sądów, zwiększanie
6

zaangażowania społeczności w rozwiązywanie dotyczących jej konfliktów oraz ułatwianie
skutecznego dochodzenia własnych praw (Krajewska, 2009, s. 81). Korybski podkreśla, że
w początkach swojego istnienia metody ADR znajdowały zastosowanie przede wszystkim
do relacji społecznych podlegających regulacji cywilnoprawnej opartej na zasadach
równości stron oraz swobodzie doboru kontrahenta. (Korybski, 1993, s. 93 i nast.). Z
czasem obszar zastosowania tych metod objął również spory karne i administracyjne.
Alternatywne formy rozwiązywania sporów mogą funkcjonować komplementarnie
wobec wymiaru sprawiedliwości, lub też całkowicie od niego niezależnie. (Korybski, 1993,
s. 89). Do najpopularniejszych form ADR należą mediacje i arbitraż. Obie te metody
funkcjonowały już wcześniej w praktyce społecznej, ruch ADR wypromował je jednak na
nowo, prowadząc do ich instytucjonalizacji we współczesnym kontekście społecznoprawnym, a zarazem wydatnie zwiększając częstość ich stosowania.
Preferencja dla prywatnego rozwiązywania sporów
Badania kultury rozwiązywania sporów w społeczeństwie polskim wykazują, że Polacy
preferują procedury ireniczne zakładające nieformalność postępowania i dążenie do
kompromisu. Podejście to określane jest w literaturze mianem „kultury kompromisu”:
„Ideałem kulturowym rozwiązania konfliktu jest sytuacja, w której strony „dogadują się” między sobą,
idą na wzajemne ustępstwa, przy czym dokonuje się to poza sferą działania instytucji oficjalnie
powołanych do kontroli konfliktu i do jego uregulowanego rozwiązania.” (Kurczewski, 1982a, s. 88).
Opisywane podejście wydaje się mieć charakter trwały i niezależny od zachodzących w
Polsce zmian systemowych. Potwierdzają to wyniki badań prowadzonych przez Jacka
Kurczewskiego i jego współpracowników w latach siedemdziesiątych XX wieku, a
następnie powtórzonych w pierwszych dekadach XXI wieku. Podobne wyniki uzyskał
Zespół Badań nad Świadomością Prawną Społeczeństwa Polskiego Instytutu Państwa i
Prawa PAN, prowadzący działania badawcze począwszy od 1981 roku pod
kierownictwem Marii Boruckiej–Arctowej.
Pierwsze badania kultury rozwiązywania sporów w społeczeństwie polskim
przeprowadzone zostały w 1974 roku1 Wyniki badań wskazywały, że zdecydowana
1

Badanie przeprowadzone w listopadzie 1974 r. przez OBOPiSP przy PRiTV na ogólnopolskiej próbie losowej
(n=972). Ankieta pt. „Jak rozstrzygać spory?” powstała na podstawie kwestionariusza opracowanego przez J.
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większość Polaków to zwolennicy dążenia do kompromisu: 79 % badanych uważało, iż:
„doprowadzenie do obopólnej zgody na tej zasadzie, że każdy po trosze rezygnuje ze swoich żądań
(roszczeń)” jest lepsze niż „zaspokojenie w pełni słusznych żądań jednej ze stron, choćby druga strona
była z tego niezadowolona” (12 % wskazań). Przeważająca liczba badanych opowiadała się za
szukaniem własnych, elastycznych rozwiązań: 59 % preferowało „rozstrzygnięcie sporu ku
zadowoleniu obu stron, choćby nie było to ściśle według prawa”, 28 % wolało rozwiązania
legalistyczne, ściśle trzymające się przepisów. (Kurczewski, Frieske, 1990, s. 154 – 155).
Idealnym wzorcem irenicznym, nie zawsze znajdującym zastosowanie w praktyce, była
więc „elastyczność w rozwiązywaniu sporów i dążenie do uzyskania obopólnej zgody i satysfakcji”
(Kurczewski, 1982a, s. 81). Również w badaniach prowadzonych przez Zespół Badań
nad Świadomością Prawną Społeczeństwa Polskiego Instytutu Państwa i Prawa PAN
potwierdzono, że Polacy wysoko wartościują ugodę, jako sposób regulacji spraw
spornych: większość badanych preferowała ugodę niż wyrok sądowy. (Skąpska, 1989a, s.
174)
Badania wykazały, że na drogę sądową ludzie wchodzą dopiero w ostateczności.
Większość badanych uważa, że „sprawy sporne powinny być regulowane poza sądem, w drodze
bezpośrednich kontaktów pomiędzy zainteresowanymi stronami.” (Skąpska, 1989 s. 174).
Podstawowymi formami reakcji na konflikt (spośród dozwolonych form działania)
okazały się: rezygnacja z działania, negocjacje oraz włączenie w konflikt instytucji
pozasądowych. (Kurczewski, 1982a, s. 95 – 96). W badaniach prowadzonych pod
kierownictwem J. Kurczewskiego ponad połowa badanych (52%) preferowała oddanie się
w ręce mediatorów („postronnych osób, które mogą jedynie doradzić jak postępować), niż
zainicjowanie urzędowego rozwiązania sporu (Kurczewski, Frieske, 1990, s. 154 – 155).2

Kurczewskiego i K. Frieske (Kurczewski, Frieske, 1990, s. 154 - 155). W kolejnych latach pytania z
kwestionariuszy zostały włączone do badań przeprowadzonych w Warszawie (przełom 1977 i 1978), w Oleśnie
(1977) i w Lesku (1978) (Kurczewski, 1982).
2

Inne dane uzyskano w wynikach badań Zespołu Badań nad Świadomością Prawną Społeczeństwa Polskiego:
odsetek osób gotowych do skorzystania z pozasądowych instytucji mediacyjnych, takich jak osoby prywatne
obdarzone autorytetem, lub społeczne komisje pojednawcze był bardzo niski. Ponieważ jednak sami badacze
podkreślają trudności z porównywaniem wyników wynikające z odmienności charakterów badanych
zbiorowości (Skąpska, 1989a, s. 155), również w tym miejscu zrezygnowano z próby zestawianie uzyskanych
wyników. Warto jedynie podkreślić, że instytucje pozasądowe, do których odwoływały się badania prowadzone
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Istnienie zjawiska prywatyzacji sporów, tj. preferencji do korzystania raczej z
autonomicznego rozwiązywania sporów: negocjacji i niezinstytucjonalizowanego wsparcia
w porozumieniu niż z drogi sądowej (czy wsparcia policji) potwierdziły również badania
prowadzone przez J. Kurczewskiego dwadzieścia pięć lat później. (Kurczewski, 2003, s.
113).
Kolejna fala badań, w których powtórzono pytania zadane w latach
siedemdziesiątych, miała miejsce w drugiej dekadzie XXI wieku w ramach projektu
„Patterns of Dispute and Dispute Settlement In Popular Legal Culture”3. Wykazano w
nich, że wzmocniła się preferencja dla rozwiązań kompromisowych (wzrost wskazań z 79
do 85 %). Jednocześnie, choć nadal większość osób preferuje rozwiązanie zadowalające
obie strony - niekoniecznie w ścisłym odwołaniu do przepisów prawa (spadek z 60 do 54
%), zwiększyło się poparcie dla działań legalistycznych (wzrost z 28 do 39 %). Wyraźną
zmianę zaobserwowano natomiast w stosunku do procedur urzędowego i nieformalnego
rozwiązywania konfliktu. Preferencja dla rozstrzygnięć sądowych zdecydowanie wzrosła
(z 32 do 52 %), natomiast dla nieformalnych rozwiązań mediacyjnych zmalała (z 52 do 38
%). (Kurczewski, Fuszara, 2017, s. 108). Autorzy badań stawiają tezę, iż tłem zmiany
przekonań Polaków w obszarze preferencji dla rozstrzygnięć sądowych jest zmiana
systemowa i wzrost zaufania dla instytucji niezależnych sądów związany z odejściem od
systemu totalitarnego. (Kurczewski, Fuszara, 2017, s. 108)
Istotnej wiedzy na temat stosunku Polaków do instytucji wymiaru sprawiedliwości
dostarczają nam badania sondażowe z ostatnich 15 lat, dostarczające m.in. danych na
temat tego jak Polacy oceniają sądy i prokuraturę. Pomimo, że oceny instytucji wymiaru
sprawiedliwości podlegają znaczącym zmianom w czasie (powiązanym zapewne z
wydarzeniami życia politycznego i społecznego) generalnie wśród ogólnych opinii na
temat polskiego sądownictwa oraz prokuratury więcej jest ocen negatywnych, niż
pozytywnych.

W październiku 2003 roku negatywnie oceniało pracę sądów 58 %

w latach osiemdziesiątych w sposób jakościowy różniły się od aktualnie funkcjonującej instytucji mediacji
cywilnej.
3

Badania przeprowadzone w 2014 roku przez CBOS na ogólnopolskiej próbie losowej (n=1061) metoda
wywiadów CAPI.
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badanych, a prokuratury- 48 %. Pozytywną ocenę przypisało tym instytucjom jedynie 21
% badanych4. W kolejnych latach odsetek opinii pozytywnych wzrastał, a negatywnych
malał, aż do stycznia 2007 r. kiedy to odsetek ocen pozytywnych i negatywnych zrównał
się na poziomie 39 % (odpowiednie dane dla prokuratury to 41% ocen pozytywnych i 30
% ocen negatywnych)5. Z pewnymi fluktuacjami (w szczególności w roku 2009, kiedy to
oceny negatywne wyraźnie przeważały nad pozytywnymi) obraz ten utrzymywał się do
2011 roku. W roku 2012 nastąpiło gwałtowne tąpnięcie i oceny powróciły do poziomu z
roku 2008 r. Z aktualnych badań CBOS6 wynika, że począwszy od 2012 roku stopniowo
wzrastał odsetek ocen pozytywnych (z 21 % w listopadzie 2012 r. do 32 % w marcu 2018
r.) i spadał odsetek ocen negatywnych (z 61 % w listopadzie 2012 r. do 40 % w marcu
2018 r.). W dalszym ciągu jednak wyraźnie więcej osób ocenia sądy negatywnie niż
pozytywnie (40 % do 32 %). Podobne prawidłowości obserwujemy w ocenie prokuratury,
którą aktualnie ocenia pozytywnie 28 %, a negatywnie 32 % Polaków (w 2012 roku ocen
pozytywnych było 20 %, a negatywnych 57 %).
Przedstawione dane wspierają tezę prezentowaną m.in. przez A. Krajewską
(Krajewska, 2009, s. 79), że społeczeństwo polskie zmaga się z pewnym kryzysem
wymiaru sprawiedliwości. Źródłem frustracji Polaków w tym obszarze są m.in.
ograniczenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości, naruszenia zasady równości wobec
prawa, nadmierna formalizacja oraz przewlekłość postępowania (Krajewska, 2009, s. 79).
Krajewska referuje, że wśród przyczyn złego funkcjonowania sądów badani najczęściej
wskazują: złe prawo (57 %), korupcję i łapówkarstwo (53 %) oraz obawę przed
przestępcami (46 %). Większość respondentów uznaje, że możliwości prowadzenia
sprawy przed sądem nie są dla wszystkich jednakowe, a różnicują je m.in. takie czynniki
jak: sytuacja materialna, znajomości, wykształcenie. Podobne oceny prezentują prawnicy
praktycy. (Krajewska, 2009, s. 73 – 75).

4

CBOS, Oceny działalności instytucji publicznych. Komunikat z badań. BS/167/2003
(https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_167_03.PDF)
5
CBOS Opinie o działalności instytucji publicznych. Komunikat z badań. BS/148/2007
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_148_07.PDF
6

CBOS, Komunikat z badań nr. 40/2018 (https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_040_18.PDF)
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Opisywane symptomy przypominają problemy, z którymi borykał się system
wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych w latach 60 i 70. Naszkicowane
objawy kryzysu nie musza być automatycznie definiowane jedynie jako załamanie
blokujące możliwość realizacji istotnych potrzeb społecznych. Można je również
postrzegać w kategoriach pewnego potencjału, „jako przełom, przesilenie i otwarcie na nowe,
jako szansa na podjęcie wysiłku w poszukiwaniu nowych rozwiązań budowania instytucji,
kształtowania się nowych wzorów współżycia” (Skąpska, 2016 s. 10). Trudności obserwowane w
polskim wymiarze sprawiedliwości mogą więc w pewnym określonym kontekście
doprowadzić do zaistnienia podobnych konstruktywnych rozwiązań, jakie miały miejsce w
USA, w tym m.in. rozwoju instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów.
Zestawienie wyników badań kultury rozwiązywania sporów oraz badań
sondażowych oceny instytucji wymiaru sprawiedliwości pozwala stworzyć obraz
społeczeństwa, które nisko ocenia funkcjonowanie sądów i prokuratury, a szukając
rozwiązań swoich sporów najchętniej nastawia się na kompromis i własne, elastyczne
rozwiązania.

Przedstawiony obraz wydaje się wspierać przekonanie o wysokiej

przydatności metod ADR, a zarazem o potrzebie ich instytucjonalizacji i dalszego
rozwoju. Postulat ten zachowuje swoją aktualność począwszy od lat osiemdziesiątych XX
wieku kiedy J. Kurczewski w oparciu o wnioski z prowadzonych badań głosił potrzebę
szerszej

rozbudowy

zinstytucjonalizowanych

procedur

wspierających

strony

w

niesformalizowanym konsensualnym rozwiązywaniu konfliktów (Kurczewski, 1982a, s.
91).
W tym kontekście kluczowe wydaje się stworzenie pogłębionego naukowego opisu
jednej z najpopularniejszych metod ADR, jaką jest mediacja. Do ważnych obszarów
badawczych należą systemowe umocowania tej procedury, podstawy prawne jej
funkcjonowania oraz psychospołeczne czynniki warunkujące jej skuteczność. W tym
ostatnim obszarze istotnym przedmiotem badania wydają się być: pozycja i właściwości
osobiste stron sporu, dynamika procesu oraz kontekst prowadzenia mediacji, a także sam
mediator – jego rola, właściwości osobiste i wpływ, jaki wywiera na toczące się
postępowanie mediacyjne. Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy będzie w
szczególności osoba mediatora.
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Pomimo, iż instytucja mediacji nabiera coraz większego znaczenia dla praktyki
rozwiązywania sporów, postać mediatora wydaje się w dalszym ciągu niedookreślona. W
tradycyjnym ujęciu, charakterystycznym również dla społeczeństw przedpaństwowych,
mediator postrzegany był jako osoba, która prowadzi ludzi do zgody mocą swoich
zdolności i prestiżu (Kurczewski, 1973, s. 169 i 193; Eckhoff, 1972, s. 174), w czasach
współczesnych prawo rysuje obraz profesjonalisty, dokumentującego status dokumentami
potwierdzającymi posiadanie właściwej wiedzy i umiejętności zawodowych. W doktrynie i
wśród praktyków prowadzenia mediacji ścierają się poglądy na temat tego, czy o byciu
mediatorem przesądza (wrodzony) charakter, czy (możliwe do wyuczenia) wiedza i
kwalifikacje. Wydaje się, że w tym momencie ani mediatorzy, ani strony mediacji, ani
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie byliby w stanie jasno i spójnie opisać
idealnego mediatora.
Trudności z określeniem roli współczesnego mediatora mają dodatkowe tło,
wiążące się z charakterem tej funkcji per se. Pojawia się wątpliwość, czy mediator to jedna
rola, czy może w istocie funkcjonuje kilka oddzielnych ról określanych tym samym
mianem. Już w samym obszarze mediacji zinstytucjonalizowanej prawnie mamy do
czynienia z wieloma grupami mediatorów: zawodowych i ad hoc, sądowych i
pozasądowych, mediujących w warunkach sformalizowanych i zupełnie nieformalnych.
Wskazuje się także, że mediatorów jest tylu, ile rodzajów mediacji. W szczególności
wyróżnia się mediatorów w sprawach cywilnych, karnych i rówieśniczych7. Jeszcze więcej
pytań budzi rozróżnienie między rolą mediatora w życiu zawodowym i prywatnym.
Ekstrapolując tę wątpliwość można zapytać, czy rola mediatora w grupie pierwotnej:
rodzinie, grupie rówieśniczej lub sąsiedzkiej (gdzie stosunki między uczestnikami cechują
się

intymnością,

nieformalnością,

osobistą

relacją,

bezpośredniością

interakcji,

autotelicznością motywacji, szerokim zakresem i tematycznym rozproszeniem działań i
interakcji, spontanicznością, emocjonalnością) będzie tak samo zdefiniowana, jak rola
mediatora w grupie wtórnej (w której stosunki cechują się oficjalnością, formalnością,
anonimowością instrumentalnym charakterem motywacji, wysoką specjalizacją i wąskim

7

Wskazany trójpodział bazuje na odrębnym uregulowaniu prawnym wymogów wobec wskazanych grup
mediatorów.
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zakresem tematycznym działań i interakcji, rygorystyczną regulacją normatywną,
powściągliwością emocjonalną)8.
Powodów niedookreślenia postaci mediatora można wskazać wiele. Jedną z
podstawowych przyczyn może być dualizm ujęcia tradycyjnego i współczesnego, między
którymi brakuje łącznika w postaci jasno określonych norm społecznych statuujących
oczekiwania wobec roli mediatora w swojej społeczności. Instytucja mediatora
funkcjonowała w Polsce nowożytnej, potem jednak znikła z praktyki życia społecznego.
W Polsce po 1945 roku zadania mediatora zostały w znacznej mierze oderwane od
tradycyjnego aktora, szczególnej postaci obdarzonej szacunkiem i autorytetem. Pod
koniec lat pięćdziesiątych w niektórych środowiskach lokalnych pojawiły się Społeczne
Komisje Pojednawcze (SKP), będące zinstytucjonalizowanym, nie autorytatywnym
mechanizmem rozwiązywania sporów. Działanie SKP wpisywało się w system wymiaru
sprawiedliwości, zarazem jednak opierało się na własnych odrębnych zasadach, takich jak:
dobrowolność uczestnictwa i nieformalność procedowania. Funkcje jednaczy pełnione
były niezawodowo (Kurczewski, Frieske, 1990, s. 154). Taka konstrukcja oznaczała
rozdzielenie funkcji instytucjonalnej od osobistej roli mediatora9.
W sprawach prywatnoskargowych obowiązki mediatora nałożono na sędziów,
którzy nie mieli ani woli, ani przygotowania zawodowego do prowadzenia mediacji, a ich
działania na rzecz ugody strony odbierały często jako presję, nie rozjemstwo (Fuszara,
1989, s. 286). Obarczenie sędziów rolą mediatora wiązało się nie tylko z trudnościami
praktycznymi – takimi jak problemy na tle braku kompetencji, umiejętności i technik
mediacyjnych (Fuszara, 1989, s. 290), ale generowało również sprzeczności w obszarze
pełnionych ról.10 Takie rozmywanie i nakładanie ról prowadziło do praktycznego zaniku
funkcji mediatora. Wprowadzenia mediacji do systemu wymiaru sprawiedliwości w końcu
XX wieku nie poprzedzało zatem istnienie realnie funkcjonujących, utrwalonych norm
8

O grupach pierwotnych i wtórnych m.in. w: Sztompka, 2003, s. 103 – 104.
W badaniach wykazano istnienie zależności między osobistym autorytetem członków Komisji pełniących rolę
mediatorów, a gotowością stron do poddania się działaniom SKP (Magoska, 1990, s. 161). Zarazem warto
podkreślić, że osobisty autorytet i zdolności mediacyjne nie były właściwościami, których obligatoryjnie
oczekiwano od kandydatów na członków SKP.
10
Więcej o sprzecznościach wpisanych w rolę sędziego: G. Skąpska, J. Czapska, M. Kozłowska, Społeczne role
prawników (sędziów prokuratorów, adwokatów), 1989.
9
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zwyczajowych. Rola mediatora kształtuje się zatem w zasadzie od nowa, w oparciu o
wzorce recypowane z zagranicy oraz tradycje i zwyczaje z odległej przeszłości.
W kontekście istniejących niejasności i sporów istotnego znaczenia nabiera kwestia
dookreślenia postaci mediatora. Jasne zdefiniowanie roli mediatora stanowi punkt wyjścia
do efektywnego i właściwego zaspokajania potrzeb społecznych w obszarze mediacji.
Konkretnie określone wymogi roli pozwalają na trafniejszy dobór mediatorów – zarówno
w obszarze własnych wyborów jednostek (auto-selekcja), jak i konstrukcji systemów
kwalifikacyjno-selekcyjnych - oraz adekwatne przygotowywanie kandydatów do jej
pełnienia (m.in. poprzez tworzenie odpowiednich systemów kształcenia). Przejrzyście
zdefiniowany zakres roli pozwala również na efektywniejszą kontrolę (która może mieć
charakter zarówno społeczny, jak i instytucjonalny) i ewentualne dyscyplinowanie
mediatorów, którzy naruszają jej nakazy.
Wypracowanie spójnej wizji roli mediatora ma także znaczenie dla kształtu,
funkcjonowania i stanowienia prawa. Wprowadzone rozwiązania prawne w istotny sposób
rzutują na konstruowanie elastycznego tworu, jakim jest mediacja i konstruują
oczekiwania społeczne wobec mediatora, który ją prowadzi. Brak utrwalonych norm
zwyczajowych w obszarze mediacji i mediatora wzmacnia motywacyjną i wychowawczą
funkcję prawa. Tym ważniejsze jest, by zarówno prawodawcy decydujący o kształcie
prawa, jak i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości stosujący jego przepisy (m.in.
poprzez podejmowanie decyzji o wpisie na listę mediatorów i skreśleniu z tej listy oraz
powoływanie mediatorów do prowadzenia konkretnych mediacji) dysponowali spójnym
obrazem roli mediatora. Adekwatny i wyczerpujący opis roli mediatora może być
podstawą do wyciągania dalszych wniosków de lege ferenda.
Warto w tym miejscu dodać, że rekonstrukcja roli mediatora w niniejszej pracy,
zgodnie z zasadami poznania naukowego, przy wykorzystaniu powszechnie uznanych
metod badawczych może być również przyczynkiem do budowy zrębów nowej,
specyficznej dziedziny wiedzy, jaką jest nauka o mediacji.
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Kontekst socjologiczny: pozycja i rola społeczna
Podstawowymi narzędziami analizy w niniejszej pracy będą kategorie pozycji i roli
społecznej. Przyjęcie tej perspektywy pozwoli na wielowymiarowe omówienie podjętego
tematu: analizowanego zarówno w płaszczyźnie teoretyczno-prawnej, jak i praktycznego
wykonywania roli, zgodnie z przekonaniem wyrażonym przez G. Skąpską, iż: „Koncepcja ta
[roli społecznej] pozwala na jednoczesną analizę uwarunkowań systemowych – w postaci normatywnych
komponentów roli, i podmiotowych – w postaci komponentów interakcyjnych” (Skąpska, 1991, s. 165)
Zgodnie z przyjętą w literaturze definicją pozycja społeczna określa miejsce
jednostki w społeczeństwie i przypisuje do niego zestaw praw i obowiązków, a także
określone oczekiwania, aspiracje, wzory działania, etc. Zarazem pozycja określa miejsce
człowieka w hierarchii społecznej, definiuje jego role społeczne i wyznacza wzory
zachowań wobec innych uczestników interakcji społecznych. (Gorlach, Wasilewski, 2000,
s. 164; Sztompka, 2003, s. 90-93). Pozycja ma wymiar normatywny (jak być powinno),
świadomościowy (inaczej idealny, jak jest) oraz interakcyjny. (Gorlach, Wasilewski, 2000,
s. 164).
O ile konstrukt pozycji społecznej jest opisany w sposób dosyć przejrzysty, pojęcie
roli społecznej bywa rozumiane bardzo różnie, co wynika m.in. z wielości rozmaitych
orientacji teoretycznych, które wykorzystywały tę kategorię pojęciową na własne potrzeby
i we własnym ujęciu znaczeniowym. (Szmatka, 2000, s. 322). W szerokim rozumieniu rola
społeczna jest kategorią z pogranicza teorii stratyfikacji, struktury społecznej i
osobowości, będąca zarazem narzędziem analitycznym pozwalającym interpretować
strukturalnie zdeterminowane działania jednostek. (Szmatka, 2000, s. 322).
Historycznie, za prekursora późniejszej teorii ról uznać można Williama Jamesa,
który w swoich koncepcjach podkreślał, że człowiek w zależności od kontekstu ukazuje
innym rożne strony samego siebie (za: Szacki, 2004, s. 550). Koncepcję tę rozwinął
później Ch. Cooley, który podkreślał, że w większości grup jednostka nie uczestniczy jako
cała osoba, lecz wchodzi w nie jedynie jakąś izolowaną, wyszkoloną i wyspecjalizowaną
częścią samej siebie – „rolą” (Cooley, 1902). Konstruktem roli zajmował się również R.
Park, który wskazywał, że człowiek buduje wyobrażenie o samym sobie w oparciu o
odgrywaną przez siebie rolę, cieszącą się mniejszym lub większym uznaniem i statusem
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społecznym (Park, 1926). Z kolei F. Znaniecki uważał, że rola warunkuje „jaźń
społeczną” danej jednostki, tj. obraz tego, czym powinna ona być dla innych i dla siebie,
ustanawia jej „stan socjalny”, czyli zespól praw, jakie ma jej przyznawać dany krąg
społeczny; oraz ustala jej „funkcję społeczną” czyli zespół obowiązków, których
wykonywania dany krąg może się od nie domagać.” (Za: Szacki, 2004, s. 769). Pojęcie roli
w swojej współczesnej wersji zostało rozwinięte przez R. Lintona i T. Parsonsa.
Na potrzeby niniejszej dysertacji rolę będę rozumieć jako oczekiwany społecznie
sposób działania i zachowania jednostki zajmującej określoną pozycję. Na rolę składają się
cechy podstawowe: niezbędne i wyznaczające jej rzeczywisty charakter i stanowiący o jej
odrębności w stosunku do innych ról, a także cechy wystarczające i peryferyjne. (Szmatka,
2007, s. 141 i nast.) W tym ujęciu rola jest faktem zastanym, zewnętrznie wyznaczającym
określony sposób postępowania (Sztompka, 2003, s. 268). Jednak rola społeczna to nie
tylko wypadkowa strukturalnie zdefiniowanej pozycji, ale także własnej, osobowościowej
definicji oczekiwanych działań i zachowań. Zgodnie z przyjętą w literaturze definicją rola
społeczna obejmuje strukturalnie narzucone nakazy roli, czyli wszelkie społeczne przepisy
i żądania dotyczące działań i zachowań jednostki, określające (nie zawsze jednoznacznie)
standard pożądanych przez grupę zachowań osoby zajmującej w niej określoną pozycję
społeczną oraz osobowościowe definicje roli, uwzględniające wymogi strukturalne
zinternalizowane przez jednostkę. (Szmatka, 2007, s. 141). Strukturalnie narzucane nakazy
roli zawierają dwie podstruktury: ułatwienia roli, tj. czynniki kulturowe, dzięki którym
określone nakazy roli są szczególnie sankcjonowane przez strukturę grupy, oraz dylematy
roli odnoszące się do tych nakazów roli, które z powodu nieprecyzyjnego sformułowania
lub pozostawania w sprzeczności z innymi nakazami roli wywołują rozbieżne
interpretacje. Osobowościowa definicja roli obejmuje dwie podstruktury: koncepcję roli
(zinternalizowane strukturalne nakazy roli) oraz granie roli (zachowania jednostki).
(Szmatka, 2000, s. 323).
Doprecyzowania wymaga relacja między pojęciami pozycji i roli. Część autorów
wyraźnie odróżnia od siebie kategorie pozycji, roli i statusu, definiując pozycję jako układ
norm i wartości grupowych wyznaczających oczekiwania grupowe, status jako
charakterystykę aktora zajmującego daną pozycję, zaś rolę społeczną jako zespół
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zachowań zdeterminowanych pozycją i statusem (tak m.in. Heiss, 1981, Szmatka, 2007,
Turner, 1994). W tym ujęciu na pozycję składa się zestaw norm, wartości i oczekiwań
grupowych, a rola ogranicza się do działań i zachowań wyznaczanych przez owe normy,
wartości i oczekiwania. Inni autorzy idą krok dalej, utożsamiając pozycję z normatywnie
zdefiniowaną rolą społeczna, wskazując, że różnice między pojęciami mają charakter
raczej akademicki, niż rzeczywisty (Linton, 1936, s. 114). Nierozdzielną jedność pozycji i
roli podkreśla m.in. T. Parsons, który łączy oba pojęcia w jedną całość pod nazwą
„pozycjo-roli” (Parsons, 1951, s. 25). W dalszej części niniejszej pracy będziemy rozumieć
pozycję i rolę zgodnie z ujęciem T. Parsonsa i R. Lintona. W badaniach skupimy się zatem
wyłącznie na definicji roli mediatora, abstrahując od pozycji, do której może być
ewentualnie przypisana.

Zakres prowadzonych badań
Celem mojej pracy będzie opis i analiza roli współczesnego mediatora. Zakładam, że
mediator to jedna z (pozycjo-)ról społecznych, z przypisanymi prawami, obowiązkami,
normami i wartościami, której towarzyszą oczekiwania społeczne właściwych postaw i
zachowań osoby pełniącej ową rolę. Przyjmuję, że działający w naszej społeczności
mediatorzy stanowią rozpoznawalną, specyficzną i odrębną grupę, która może być
poddana analizie prowadzącej do stworzenia spójnego obrazu (pozycjo-) roli mediatora.
Na potrzeby jasności wywodu i z konieczności zawężenia szerokiej materii badawczej w
swoich rozważaniach skupię się na mediatorach w sprawach cywilnych, czyli tej grupie
praktyków

rozwiązywania

konfliktu,

którzy

działają

zarówno

w

ramach

zinstytucjonalizowanych mediacji w ramach wymiaru sprawiedliwości, jak i w mniej lub
bardziej sformalizowanych mediacjach umownych między stronami będącymi w
konflikcie.
W prowadzonych badaniach przyjmuję punkt widzenia najpełniej wyrażony przez
Daniela Levinsona, zgodnie z którym: „Dana definicja roli podlega zarówno wpływom psyche, jak
i socius, a także sama na nie wpływa. Jeśli chcemy właściwie rozumieć naturę, determinanty i
konsekwencje definicji roli, to potrzebna jest nam podwójna perspektywa – osobowości i struktury
społecznej.” (Levinson, 1979, za: Szmatka, 2007, s. 142). Zatem dla stworzenia pełnego
obrazu roli mediatora konieczne będzie uwzględnienie zarówno zasad i wymogów roli
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określanych przez świat zewnętrzny, jak i ich wewnętrznego wymiaru, tj. przyswojenia roli
przez jednostkę na poziomie zinternalizowania jej nakazów oraz sposobu odgrywania
(zależnego nie tylko od czynnika osobowościowego, ale także od kontekstu i partnerów
interakcji). Badacze różnią się opiniami, co do tego, który wymiar: strukturalny czy
osobowościowy

ma większe znaczenie dla ostatecznego konstruktu roli. W swoich

badaniach postaram się w równej mierze skupić na obu wymiarach, nie przesądzając
kierunku, ani siły ich wzajemnego oddziaływania. Połączenie obu wskazanych poziomów:
strukturalnego i osobowościowego pozwoli stworzyć obraz psychospołecznej roli
mediatora.
Na poziomie strukturalnym postaram się zrekonstruować rolę mediatora
odwołując się do obowiązującego systemu aksjo-normatywnego, w jego obszarze
prawnym, moralnym oraz zwyczajowym. W badaniach zarysowane zostaną normy
postępowania mediatora oraz wzory i wartości wyznaczające właściwości osobiste, jakimi
powinien się charakteryzować. Przedmiotem badań będą przepisy obowiązującego prawa
(polskiego i północno-amerykańskiego, z którego wywodzą się polskie wzorce
mediacyjne),

regulacje etyczne tworzone przez środowisko mediatorów i osób

zainteresowanych mediacją oraz literatura źródłowa prezentująca koncepcje i poglądy
praktyków i teoretyków mediacji. Celem prowadzonych analiz będzie rekonstrukcja
strukturalnych nakazów roli, zarówno w zakresie ułatwień roli, jak i jej dylematów.
Na poziomie osobowościowym zbadam, jak swoją rolę widzą sami mediatorzy, w
szczególności w obszarze przyjmowanych założeń na temat celu i zasad mediacji,
właściwych postaw i sposobów działania. W tym obszarze źródłem wiedzy obok literatury
będą badania własne. Opierając się na metodzie kwestionariuszowej zbiorę dane od grupy
mediatorów, na podstawie których opiszę sposób zinternalizowania roli oraz praktykę jej
realizowania. Zarazem sprawdzę poziom spójności ogólnych wymogów roli i konkretnych
sposobów jej pełnienia.
Stworzenie obrazu psychospołecznej roli mediatora będzie punktem wyjścia do
dalszych analiz, prowadzących do odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące poziomu
jednoznaczności i spójności roli mediatora oraz tego, w jakim stopniu rola ta ma aktualnie
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charakter zawodowy. Podjęta zostanie również próba odpowiedzi na pytanie, czy rola
mediatora cywilnego ma charakter jednorodny, czy w istocie możliwe jest wyróżnienie w
tym zakresie kilku odrębnych ról.

Metoda badawcza
Ze względu na specyfikę przedmiotu badań: kompleksowość i wielopłaszczyznowość
zjawiska mediacji (w które wpisuje się osoba mediatora) dysertacja ma charakter
interdyscyplinarny.
Mediacja jest zjawiskiem wielowymiarowym, badanym przez przedstawicieli wielu
różnych dyscyplin naukowych, która jednak nie doczekała się jednolitego podejścia
badawczego, uwzględniającego wspólny język, metody i narzędzia badawcze oraz spójną
terminologię i siatkę pojęciową. W zależności od proweniencji danego badacza bywa
analizowana z perspektywy socjologicznej, ekonomicznej, językowo-komunikacyjnej,
antropologiczno-kulturowej, prawnej, czy wreszcie psychologicznej. W tej sytuacji,
zgodnie z założeniem J. Kurczewskiej, że „Po pojęcie interdyscyplinarności sięga się po to, by
określić kwestie z pogranicza kilku dyscyplin, czy rozwiązać problem, który nie jest przedmiotem badań
żadnej określonej dyscypliny” (Kurczewska, 2014, s. 7), konieczne staje się uwzględnienie
perspektywy kilku odrębnych dyscyplin naukowych. Ramą dla prowadzonych rozważań
będzie socjologia (w szczególności w ujęciu socjologiczno-prawnym), zaś w toku badań w
znaczącym stopniu odwoływać się będę do nauk prawnych i psychologicznych.
Prowadzone rozważania w obszarze konceptualnym opierają się przede wszystkim
na

paradygmacie

funkcjonalistycznym

Talcotta

Parsonsa

oraz

funkcjonalizmie

strukturalnym Roberta Mertona, czerpiąc również z symbolicznego interakcjonizmu G.
H. Meada i Ch. Cooleya oraz teorii dramaturgicznej E. Goffmana. Przyjęty paradygmat w
użyteczny sposób definiuje i wyjaśnia podstawowe dla niniejszej pracy pojęcia pozycji i ról
społecznych, zarówno w wymiarze strukturalnym, jak i personalnym (osobowościowym)
oraz dynamicznym (interaktywnym). Pomocniczo wykorzystywane będą także założenia
socjologii humanistycznej F. Znanieckiego, m.in. w obszarze twierdzenia, iż socjolog
powinien patrzeć na rzeczywistość "oczyma jej uczestników" (podejście subiektywne), nie
zaś "absolutnego obserwatora" (podejście obiektywne). W prowadzonych badaniach będę
w sposób eklektyczny korzystać z metod badawczych właściwych dla szeroko
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rozumianych nauk społecznych, w tym również specyficznych narzędzi właściwych dla
nauk prawnych, psychologicznych i socjologicznych.
W części poświęconej rekonstrukcji strukturalnych wymogów roli bazować będę
na materiałach dwojakiego typu: dokumentach prawnych, w szczególności aktach
normatywnych, komentarzach i orzecznictwie, oraz interdyscyplinarnej literaturze
źródłowej – z obszaru psychologii, socjologii i prawa. Ze względu na charakter
materiałów źródłowych prowadzone działania badawcze będą w dużej mierze odwoływać
się do metodologii nauk prawnych oraz socjologii i socjologii prawa. Teksty prawne będą
analizowane metodą językowo-logiczną oraz – do pewnego stopnia – także metodą
historyczną, tam gdzie porównywane będą zachodzące w obrębie piętnastu lat zmiany w
zakresie

zasad

funkcjonowania

mediatora.

Pogłębione

badania

w

obszarze

prawoznawstwa będą prowadzone przy wykorzystaniu metody prawno - porównawczej,
czyli tzw. komparatystyki prawniczej. Przedmiotem badania porównawczego będzie
instytucja mediacji/mediatora obowiązująca w systemach prawnych Polski i USA (oraz
pomocniczo innych państw Ameryki Północnej).
W części pracy, której celem będzie opis i analiza osobowościowych wymogów roli
korzystać będę zarówno z podejścia socjologicznego (bazującego w szerokim stopniu na
mikrosocjologii), jak i szeroko rozumianego podejścia psychologicznego, bazującego
przede wszystkim na założeniach psychologii społecznej. Punktem wyjścia będzie w tym
przypadku analiza tekstów źródłowych o charakterze psychologicznym i socjologicznym.
Następnie przeprowadzone zostanie badanie kwestionariuszowe, mające dostarczyć
danych na temat osobowościowych wymogów roli mediatora. Z metod stricte
psychologicznych, opartych na teoriach psychologii osobowości i psychologii różnic
indywidualnych będę natomiast korzystać przy okazji badania dyspozycji psychicznych
mediatorów. Podstawowym narzędziem będą testy psychologiczne. Końcowa analiza
zebranych danych pod kątem weryfikacji wyjściowych hipotez: jasności i spójności
wymogów roli mediatora, scalenia z rolą oraz ukształtowania się zawodu mediatora będzie
miała charakter socjologiczny.
Prowadzone badania będą korzystały z danych o charakterze zarówno
pierwotnym, jak i wtórnym. Do badań o charakterze wtórnym zaliczymy przegląd i analizę
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tekstów źródłowych, literatury i aktów prawnych. Charakter pierwotny będą miały
badania kwestionariuszowe oraz testy psychologiczne.
Warto podkreślić, że w istocie wszystkie stosowane metody i narzędzia badawcze,
takie jak: metody kwestionariuszowe, testy psychologiczne, analiza źródeł prawnych, desk
research, analiza źródłowa literatury wpisują się w szeroko rozumianą metodologię badań
społecznych, zgodnie z jej rozumieniem prezentowanym przez A. Sułka: „Ponieważ różnice
między badaniami w socjologii a badaniami empirycznymi w innych dyscyplinach społecznych nie są duże,
mówi się ogólnie o badaniach społecznych i - w konsekwencji – o metodologii badań społecznych.”
(Sułek, 2000, s. 209). Na temat wykorzystywania testów psychologicznych w badaniach
socjologicznych wypowiada się także J. Brzeziński, który podkreśla, że poprawne
wykorzystanie tej metody w istotny sposób podnosi precyzję badań socjologicznych
(Brzeziński, 2000, s. 239).
Empiryczne podejście do badania prawa, w duchu poglądów L. Petrażyckiego,
zakładających że prawo należy rozpatrywać i analizować jako zjawisko psychospołeczne
(Borucka-Arctowa, 1967; Kurczewski, 1969, 1976; Kojder, 2000, s. 101; Podgórecki,
Kojder, 2000) zmierza do konfrontowania treści obowiązującego prawa z praktyką jego
stosowania w życiu społeczeństwa. W tym przypadku podstawą przystąpienia do badania
empirycznego jest zastosowanie metod językowo-logicznych zmierzających do ustalenia
zawartości przepisów prawnych, których stosowanie będzie w dalszej praktyce badane.
Wyniki empirycznych badań prawnych są przesłanką do dalszych analiz natury
socjologicznej, zgodnie z założeniem, że zjawiska prawne traktowane są jako
równorzędne kategorie zjawisk społecznych, których równoległa analiza pozwala wykryć
ogólniejsze mechanizmy i prawidłowości życia społecznego. Podejście to pozostaje w
zgodzie z postulatem „społecznego” charakteru zjawisk prawnych, zakładającego, że
„Opis zjawisk prawnych dokonany w ramach pojęć i teorii owej idealnej „socjologii ogólnej” powinien
przynieść najlepsze ich uporządkowanie.” (Kurczewski, 1969, s. 134).
Wydaje się więc, że zarówno badania empiryczne zjawisk prawnych, jak i badania
empiryczne zjawisk psychicznych w naturalny sposób wpisują się w szerszą strukturę
badań socjologicznych, w szczególności ze względu na podstawowy cel badawczy, jakim
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jest opis i analiza osoby mediatora w socjologicznych kategoriach (pozycjo-) ról
społecznych.
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ROZDZIAŁ 1. STRUKTURALNE WYMOGI ROLI MEDIATORA
Pierwsza część rozdziału poświęcona będzie opisowi strukturalnych wymogów roli
mediatora w obszarze oczekiwanych społecznie sposobów działania i zachowania
mediatora. Punktem wyjścia będzie naszkicowanie instytucji mediacji: jej struktury i zasad
oraz celów i zadań, jakie z definicji stawia przed mediatorem. Po przedstawieniu ram, w
których porusza się mediator, kolejnym krokiem będzie przyjrzenie się sposobowi, w jaki
prowadzi mediację. Część działań i zachowań mediatora w tym obszarze jest regulowana
przepisami prawa i normami środowiskowymi, definiującymi te nakazy roli, które są
szczególnie sankcjonowane przez strukturę grupy, tzw. ułatwienia roli. W pracy
przeprowadzona zostanie analiza owych norm. Obraz komplikuje się na poziomie
konkretnych aktywności, które w dużej mierze zależą od swobodnych decyzji mediatora.
Zachowania i działania na tym poziomie nie zostały jednoznacznie zdefiniowane prawnie,
ani zwyczajowo, co oznacza że obszar ten wpisuje się w szeroko rozumiane dylematy roli.
Specyficzna aktywność mediatora w toku mediacji jest wyznaczana przez wiele
równoległych reguł i porządków konceptualnych. Zagadnienie to zostanie ujęte w dwóch
płaszczyznach – analizy form wpływu mediatora na przebieg mediacji oraz opisu
postulowanych w literaturze i środowisku praktyków modeli oddziaływania na przebieg
mediacji. W ramach podsumowania zaproponowana zostanie systematyka modeli
mediacji, naświetlająca rolę mediatora z perspektywy przyjmowanych założeń i
akceptowanych sposobów działania.
W drugiej części rozdziału rola mediatora zostanie opisana pod kątem właściwości
osobistych, jakimi powinni się wykazywać aktorzy, którzy ją pełnią. Normatywna rola
społeczna mediatora zakłada spełnianie szczegółowo określonych wymogów w obszarze:
kwalifikacji osobistych i zawodowych, cech charakteru, postaw moralnych i etycznych,
etc. Oczekiwania te są częściowo sankcjonowane przepisami prawa, częściowo zaś mają
charakter postulatywny osadzony w zwyczajach i normach środowiskowych. Wymogi roli
w zakresie właściwości osobistych mediatora zostaną opisane na trzech poziomach aksjonormatywnych, zgodnie z koncepcją W.G Sumnera (za: Sztompka, 2003, s. 269):
spisanego prawa stanowionego; zasad moralnych, skodyfikowane w zwerbalizowanych i
sformalizowanych systemach etycznych oraz tworzonych oddolnie zwyczajów i praktyk.
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Obraz postulowanych właściwości mediatora powstanie na podstawie analizy źródeł:
przepisów prawnych, norm etycznych stanowionych przez środowisko mediatorów,
praktyków i ekspertów z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz literatury z dziedziny
przedmiotu opisującej szeroki obszar praktyki i zwyczaju.

CZĘŚĆ I. MEDIACJA
Koncepcja mediacji
Mediacja czy mediacje? – źródła rozbieżności definicyjnych
Mimo, że mediacja jest zjawiskiem tak starym, jak interakcje społeczne i konflikty
interpersonalne, zdefiniowanie jej okazuje się dużym wyzwaniem. Trudności wynikają
m.in. z bardzo szerokiego zastosowania różnych form mediacji w różnych kontekstach
kulturowych.
Pewne formy niewiążącej interwencji w spór ze strony osób zewnętrznych istniały
w społecznościach ludzkich od najdawniejszych czasów. Świadectwa takich interwencji
można

odnaleźć

na

zachowanych

tabliczkach

sumeryjskich,

w

dokumentacji

papirologicznej z Egiptu, w Biblii, czy w pochodzących z czasów antycznych dziełach
literackich, takich jak Iliada, czy Eneida (Yarn 1991, s. 272; Kordasiewicz 2018, s. 39 i
nast.). Przykłady stosowania mediacji znajdujemy we wszystkich niemal kulturach świata:
judaizmie, chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie, buddyzmie, czy konfucjanizmie (Moore,
2009, s. 35). Mediacja odgrywała znaczącą rolę także w kulturach tradycyjnych. W
literaturze możemy znaleźć przykłady społeczeństw bezpaństwowych, gdzie mediacja
stanowi podstawowy mechanizm rozwiązywania sporów na drodze pokojowej (np. ludy
tanzańskie Ndendeuli) oraz kultur w których jest ona alternatywą dla walki między
skłóconymi stronami (np. zamieszkujący w Himalajach assamscy górale Dafla czy
filipińscy Ifugao) (Kurczewski, 1973, s. 168).
Mediacja przybierała różne formy w zależności od epoki i kultury, w jakiej
występowała, jednak jej istota pozostawała niezmienna: kiedy dochodziło do konfliktu, a
stronom trudno było samodzielnie znaleźć akceptowalne rozwiązanie zaistniałych
sprzeczności, do sprawy włączała się - na zaproszenie stron, lub z własnej inicjatywy osoba z zewnątrz. Osoba ta wchodziła pomiędzy strony i starając się pomóc im w dojściu
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do porozumienia stawała się mediatorem. Pośrednik starał się o wynegocjowanie
rozwiązania kompromisowego, jednak przyjecie rozwiązania proponowanego przez
stronę neutralną zależało od samych stron konfliktu (Kurczewski, 1973, s. 193).
Jak wskazuje Moore „w większości przypadków mediatorzy z przeszłych wieków i kultur
uczyli się swego rzemiosła w sposób nieformalny i wypełniali swoje role pośredników w ramach innych
funkcji lub obowiązków. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku mediacja została formalnie
zinstytucjonalizowana i stała się uznawaną profesją.” (Moore, 2009, s. 37). Współczesna
mediacja w kulturze zachodniej obejmuje szeroki zakres możliwych interwencji w spory i
konflikty. Wielość możliwych podejść interwencyjnych wynika z odrębnych ścieżek
rozwoju

mediacji,

specyficznych

kontekstów

jej

praktykowania

oraz

różnic

indywidualnych w osobistych uwarunkowaniach mediatorów i stron. Historycznie rzecz
biorąc mediacja rozwijała się równolegle na odmiennych, niezależnych od siebie
płaszczyznach. Mediatorami stawali się profesjonaliści osadzeni w różnych kontekstach
zawodowych, m.in. dyplomaci (mediacje międzynarodowe), prawnicy (mediacje
gospodarcze i handlowe) i psychologowie (mediacje rodzinne), którzy wnosili do mediacji
podejścia i umiejętności właściwe dla swoich profesji (Yarn, 1991, s. 272). Podejścia
mediacyjne, które narodziły się w wyniku tych działań w dużej mierze nawiązują do
wyjściowej profesji mediatorów. Również i dzisiaj większość współczesnych mediatorów
swoją karierę zawodową rozpoczyna w innych niż mediacja dziedzinach, a prowadzenie
mediacji staje się dla nich uzupełnieniem lub rozwinięciem uprawianej wyjściowo profesji.
Doradca rodzinny, adwokat, czy terapeuta interweniując w konflikt wnoszą do niego
specyficzne doświadczenia, wiedzę i techniki, które w istotnym zakresie wpływają na
ewolucję mediacji i przybierany przez nią kształt. (Yarn, 1991, s. 273). Co więcej, różne
typy mediacji oddziałują na siebie wzajemnie, również za pośrednictwem mediatorów,
którzy często zaczynają od jednego typu mediacji, a następnie wchodzą w mediacje w
zupełnie nowym kontekście, wnosząc do niego swoją wiedzę, doświadczenie i narzędzia.
Jak wskazują autorzy opracowań nt. mediacji: „Współcześni mediatorzy nie tylko praktykują w
wielu różnych kontekstach, ale także trafiają do mediacji wieloma różnymi ścieżkami.” (Weidner,
2006, s. 2). W efekcie tych działań powstaje wiele różnorodnych nowych modeli i form
mediacji, różniących się zarówno pod względem koncepcji filozoficznej leżącej u podstaw
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podejmowanych interwencji, jak i dozwolonych, czy też zalecanych strategii i technik
działania.
Mediacje różnią się także w zależności od kontekstu, w jakim są prowadzone oraz
potrzeb i oczekiwań swoich uczestników. Inaczej wygląda mediacja prywatna w sprawach
rodzinnych, inaczej mediacja sądowa w sprawach karnych. Inne zasady będą obowiązywać
w mediacji między związkami zawodowymi a pracodawcą, inne w mediacji konfliktu
społecznego na tle planów budowy spalarni odpadów. Kontekstów mediacyjnych można
wyliczyć bardzo wiele. Wśród najbardziej znaczących, wskazać można:
 Mediacje rodzinne
 Mediacje sąsiedzkie
 Mediacje rówieśnicze
 Mediacje pracownicze
 Mediacje szkolne i akademickie
 Mediacje ofiara – sprawca
 Mediacje gospodarcze
 Mediacje społeczne i środowiskowe
 Mediacje międzynarodowe
Niektórzy autorzy w swoich wyliczeniach dochodzą do kilkudziesięciu
specyficznych obszarów mediacyjnych. (Tak np. Moore, 2009, 37 - 41). Duża część z nich
to dalsze uszczegółowienie typów wymienionych powyżej, część obszarów ma jednak
charakter całkowicie odrębny, jak np. mediacje w sporach medycznych, czy mediacje
inwestycyjne. Mediacje funkcjonujące w odmiennych kontekstach profesjonalnych i
społecznych mogą znacząco różnić się w swoich celach, założeniach, przebiegu czy
akceptowanych sposobach interwencji w spór. W związku z odmiennością celów i
założeń, odmiennie może się również kształtować ich skuteczność.
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Różnice w ukształtowaniu mediacji skutkują różnorodnością oczekiwań wobec
działań i zachowań mediatora i zwiększają obszar dylematów jego roli. Różnorodność
koncepcji i strategii mediacyjnych z jednej strony zwiększa pulę opcji dla stron i
mediatorów, którzy mogą czerpać z szerokiego zasobu potencjalnych form i narzędzi
działania. Z drugiej jednak strony, obecność wielu różnych podejść, które często
przenikają się ze sobą, może prowadzić do chaosu i dezorientacji. Pojawia się pytanie, czy
te różnorodne formy interwencji trzeciej strony w konflikt, to wciąż jeszcze odmiany tej
samej mediacji, czy już odmienne procedury. Ze względu na istniejące niedookreślenie
definicyjne mediacji, jej elastyczny charakter i różnorodne korzenie, wielokrotnie
pojawiają się dylematy, czy wskazany rodzaj interwencji w konflikt istotnie może być
uznany za mediacje. Na tym tle zasadna wydaje się potrzeba dookreślenia i zdefiniowania
pojęcia mediacji, tak jak jest to pojęcie obecnie używane.

Współczesne znaczenie pojęcia mediacji – przegląd literatury i aktów
normatywnych
Współczesna mediacja podlega nieustannym zmianom, co sprawia, że można ją w
zasadzie uznać za procedurę in statu nascendi, którą tworzą w różnych kontekstach
społecznych ludzie o odmiennych doświadczeniach i przygotowaniu zawodowym,
wykorzystujący różnorodne metody i podejścia. Tym trudniejszym zadaniem staje się
wypracowanie akceptowalnej dla wszystkich definicji, która jednoznacznie wskazywałaby
cechy wystarczające i konieczne mediacji. Problem ten trafnie podsumowuje R. Morek
(2009, s. 15), który zauważa, że: „mediacja jako fenomen społeczny i szczególny rodzaj działalności
człowieka nie daje się (…) łatwo uchwycić w ramy definicyjne. Próby sformułowania powszechnie
akceptowanej i poprawnej metodologicznie definicji mediacji napotykają na rozmaite trudności. Są one
związane m.in. z wielością i różnorodnością rodzajów mediacji i technik mediacyjnych, a także
oczekiwań, co do celów i funkcji, które mediacja powinna spełniać.”
Podzielając ten pogląd, należy podkreślić trudności związane z wypracowaniem
definicji, która mogłaby być zaakceptowana przez całe środowisko mediacyjne. Podjęta
zostanie próba dookreślenia znaczenia tego pojęcia tak, aby było ono zgodne z głównymi
nurtami prezentowanymi w literaturze przedmiotu i uwzględniało założenia koncepcji
teoretycznych stworzonych przez uznane autorytety z dziedziny mediacji. Pod uwagę
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wzięte zostaną także dostępne akty normatywne – w tym przepisy prawa krajowego i
międzynarodowego oraz regulacje środowiskowe. Zgodnie z przyjętymi założeniami
interesować mnie będzie przede wszystkim mediacja cywilna, nie będę się więc
odwoływać do koncepcji mediacji w sprawach karnych bazujących na filozofii
sprawiedliwości naprawczej.
Przegląd koncepcji teoretycznych dotyczących mediacji
W literaturze przedmiotu mediację opisuje się najczęściej jako wspomagane negocjacje.
Opis ten bazuje na założeniu, że tym, co wyróżnia mediację na tle innych procedur
radzenia sobie ze sprzecznością poglądów czy interesów, jest udział osoby trzeciej. W ten
sposób opisuje mediacje m.in. Pieckowski (2006, s. 12), który podsumowując poglądy
wyrażane w doktrynie i praktyce, dochodzi do wniosku, że definiują one „mediację jako
metodę rozwiązywania sporów w trybie szczególnego rodzaju negocjacji prowadzonych przez strony sporu
przy pomocy neutralnej osoby trzeciej – mediatora”. Definicje odwołujące się w opisie mediacji do
negocjacji zakładają na ogół implicite, lub explicite, że strony są w konflikcie i dążą do
porozumienia. Czasami cel, którym jest porozumienie wskazany jest wprost. W ten
sposób widzi mediację np. Ch. Buhring-Uhle, dla którego mediacja jest „Niewiążącą
interwencją neutralnej osoby trzeciej, która pomaga stronom sporu w negocjowaniu porozumienia.” (Za:
Morek, 2009, s. 16). Czasami założenie, że porozumienie jest celem mediacji
przyjmowane jest w sposób dorozumiany. Takie ujęcie tematu prezentuje np.
Bieńkowska, która określa mediację jako „dobrowolne negocjacje między jednostkami lub grupami
pozostającymi w konflikcie” z udziałem mediatora mającego za zadanie podtrzymywanie i
ułatwianie przebiegu tych negocjacji bez narzucania stronom rozstrzygnięcia. (1998b, s.
22). Znaczenie wymogu akceptacji rozwiązania sporu przez spierające się strony podkreśla
J. Kurczewski, który uważa, że to właśnie niewiążący charakter interwencji trzeciej strony
jest kluczowym czynnikiem odróżniającym mediację od interwencji z udziałem
administratora lub sędziego. (Kurczewski, 1982a, s. 61).
Podsumowując te rozważania, opierając się na najbardziej popularnych definicjach, dane
postępowanie można uznać za mediację, jeśli spełnione są trzy warunki:
 strony komunikują się ze sobą – prowadzą „negocjacje”,
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 między stronami jest konflikt, lecz chcą one osiągnąć porozumienie,
 w rozmowach uczestniczy niezaangażowana osobiście w spór osoba z zewnątrz.
Opisy roli osoby trzeciej uczestniczącej w mediacji bywają różne. Na ogół w opisie
pojawiają się takie cechy, jak: „bezstronna” lub „neutralna”. Definicję szczegółowo
precyzującą role stron i mediatora prezentują Leeson i Johnston:
„Mediację najłatwiej zdefiniować, jako wspomagane negocjacje. Bezstronna trzecia osoba
(mediator) wspomaga negocjacje między stronami (lub ich reprezentantami), dążącymi do
rozwiązania swojego sporu. Strony są odpowiedzialne za znalezienie porozumienia, rolą
mediatora jest wspieranie procesu w sposób akceptowalny dla jego uczestników. Czasami oznacza
to jedynie stworzenie forum do negocjacji. Częściej łączy się z wspieraniem stron sporu w
szukaniu przestrzeni do porozumienia, podpowiadaniem rozwiązań alternatywnych,
nadzorowaniem rokowań a następnie spisywaniem ostatecznego porozumienia” (Leeson and
Johnston, 1988, s. 133 – 134).
Z powyższej definicji wyinterpretować można istotną cechę mediacji, jaką jest
samostanowienie stron. To strony są odpowiedzialne za znalezienie porozumienia i jego
ostateczny kształt. Mediator może jedynie wspierać je w procesie poszukiwania
rozwiązań. (Tak również Kurczewski, 1982a, s. 61). Co ważne, udział oraz sposób
działania mediatora w mediacji muszą mieć akceptację stron. Tym samym można uznać,
że mediacje niejako wypełniają lukę pomiędzy samodzielnym rozwiązywaniem konfliktów
np. poprzez negocjacje, a oddawaniem władzy nad swoim konfliktem osobom trzecim np.
w drodze odwołania się do wiążącej zewnętrznej decyzji arbitra czy sędziego. (Mayer,
2000, s. 191 – 192). Warunkiem koniecznym dla realizacji zasad samostanowienia i
akceptowalności jest dobrowolność udziału w mediacji i niewiążący charakter interwencji
podejmowanych przez mediatora.
Znaczenie

dobrowolności,

uznawanej

za

konstytutywną

cechę

mediacji,

podkreślane jest przez wielu autorów. Ponieważ zgoda na mediację jest elementem łatwo
kwantyfikowalnym, element ten bardzo często odnaleźć można w definicjach legalnych
mediacji, precyzujących ideę i zasady postępowania na potrzeby procesowe.
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Mediacja w przepisach prawa i regulacjach normatywnych
Definicje legalne znaleźć można m.in. w wielu regulacjach prawnych ze Stanów
Zjednoczonych - tak np. w

ustawie obowiązującej w stanie Wisconsin, definiującej

mediacje jako „Niewiążący, dobrowolny proces inicjowany przez strony lub komisję, w ramach którego
mediator zachęca strony do dobrowolnego porozumienia” [Wis.Stat.Ann. Par. 111.70 (4)(c)(3) (West
1996)] Podobne ujęcie znajdujemy w przepisach z Północnej Karoliny, które stanowią, że
mediacja to: „Nieformalny proces prowadzony przez mediatora, którego celem jest pomóc stronom w
dobrowolnym rozstrzygnięciu swojego sporu” [N.C.Gen.Stat. Par. 7A-38.1 (1996)]. W doktrynie
często w tym kontekście podkreśla się również niewiążący charakter interwencji
mediatora. Jak wskazuje Dictionary of Conflict Resolution: „Mediator, w przeciwieństwie do
arbitra lub sędziego, nie ma władzy narzucenia rozwiązania spierającym się stronom.” (Yarn, 1991, s.
276 - 277). Podobnie widzi tę kwestię Marshall, który podkreśla, że: „Mediatorzy nie
podejmują decyzji za ludzi. Ich zadaniem jest pomóc ludziom w samodzielnym decydowaniu.” (Marshall,
1985, s. viii, za: Yarn, 1991, s. 277). Warto zwrócić uwagę, że w ten sposób definicja
mediacji zakreśla konstytutywne wymogi roli mediatora.
Prezentowane powyżej rozumienie mediacji znajduje również potwierdzenie w
pracach autorów polskich. Samostanowienie stron pojawia się często w literaturze
prawniczej, której autorzy wskazują, że „istotą mediacji jest pomoc stronom konfliktu w dojściu do
porozumienia, które będzie dla nich zadowalające i akceptowalne”. (Kruk, Spasowska, 2008, s.
XII). Z podejściem podkreślającym znaczenie dobrowolności i akceptowalności zgadza
się również M. Bobrowicz (2008, s. 18), który wskazuje, że: „Mediacja to postępowanie: a)
dobrowolne i nieformalne, b) w którym uczestniczy neutralny mediator, c) którego celem jest osiągniecie
akceptowanego przez obie strony rozwiązania konfliktu”.
Niezbędnym uzupełnieniem wymagań, jakie na mediacje nakładają przepisy prawa,
są treści regulacji normatywnych. Dla mediacji prowadzonej na terenie Polski istotne
będą

zarówno

przepisy

prawa

krajowego,

jak

i

przyjęte

przepisy

prawa

międzynarodowego. Jest to o tyle znaczące, że w przepisach prawa krajowego brak jest
wyrażonej wprost definicji mediacji. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego
regulują postępowanie mediacyjne odrębnie w ramach różnych gałęzi prawa (karnego,
cywilnego, administracyjnego, czy pracy) bazując na własnych, często niespójnych
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koncepcjach mediacji i mediatora. Jak wskazuje A. Rękas: „mediacja bywa przez polskiego
ustawodawcę różnie rozumiana. Pod pojęciem postępowania mediacyjnego kryje się kilka różnych
znaczeń, od postępowania, w którym mediator ma pomagać stronom w dojściu do porozumienia i
wygaszeniu (załagodzeniu)/rozwiązaniu konfliktu/sporu (mediacja w sprawach karnych i w
postępowaniu w sprawach nieletnich oraz mediacja w sprawach cywilnych rodzinnych, gospodarczych i ze
stosunku pracy) po działania sądu zmierzające do zastąpienia postępowaniem mediacyjnym formalnego
procesu sądowego (postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym).” (Rękas, 2009, s. 370).
Jednocześnie Rękas podkreśla, że taki stan rzeczy wpływa dezinformacyjnie na
społeczeństwo i postuluje konsekwentne korzystanie z terminologii mediacyjnej w sposób
zgodny z rozumieniem prezentowanym przez naukę i praktykę oraz rozwiązania
międzynarodowe. W dalszym ciągu wykazane zostanie, że dezinformacja w obszarze
definicji mediacji rzutuje na poszerzenie obszarów dylematów roli mediatora.
Mimo braku definicji i ogólnych spójnych wskazówek w tym zakresie,
obowiązujące przepisy prawa krajowego dają nam pewien obraz mediacji i
obowiązujących w niej reguł. Jak wskazują Kruk i Spasowska: „Analiza modelu postępowania
mediacyjnego przyjętego oficjalnie w naszym systemie prowadzi do wniosku, że ustawodawca
zaakceptował i recypował formę tzw. mediacji klasycznej, odbywającej się z udziałem osoby trzeciej
(mediatora), która ma doprowadzić do pojednania stron (zawarcia ugody)” (Kruk, Spasowska, 2008,
s. XIV).
W materiałach wydawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości znaleźć można
definicję silnie zakorzenioną w obecnie obowiązujących przepisach, pokazującą
legalistyczną perspektywę widzenia mediacji. Definicja ta opisuje mediację jako:
„dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest
zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią –
bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu.” (Rękas, 2010, s.
19). Wskazane zasady: dobrowolności, poufności i bezstronności zostały wprost
wyartykułowane w obowiązujących przepisach, m.in. w Kodeksie postępowania
cywilnego. Funkcjonuje także definicja mediacji stworzona przez Społeczną Radę ds.
Alternatywnych

Metod

Rozwiązywania

Konfliktów

i

Sporów

przy

Ministrze

Sprawiedliwości (nazywana dalej: Społeczną Radą ds. ADR), organ powoływany przez
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przedstawiciela władzy centralnej, czyli Ministra Sprawiedliwości, jako zespół doradczy
Ministra Sprawiedliwości do spraw szeroko rozumianej problematyki Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. Zgodnie z definicją zawartą w preambule
uchwalonych przez Społeczną Radę „Standardów prowadzenia mediacji i postępowania
mediatora” (2006) mediację rozumie się jako: „dobrowolny i poufny proces w którym fachowo
przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem.
Mediacja pomaga jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować
propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.”
Bezpośrednią definicję mediacji możemy także odnaleźć w obowiązujących w
Polsce przepisach prawa międzynarodowego. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych
i handlowych (Dziennik Urzędowy L 136, 24/05/2008 P. 0003 – 0008) mediacja definiowana
jest jako: „zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, (…) w którym przynajmniej dwie
strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy
mediatora.” (art. 3). Zgodnie z zacytowaną definicją, osią mediacji są negocjacje
prowadzone przez strony przy wsparciu osoby trzeciej. Celem mediacji jest porozumienie.
Podobny punkt widzenia odnaleźć można w innym dokumencie prawnym, jakim jest
Rekomendacja Rec. (2002)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie mediacji w
sprawach cywilnych z 18 września 2002 r. Dokument ten nie ma co prawda bezpośredniej
mocy wiążącej, jednak jego wytyczne w istotny sposób kształtują myślenie o mediacji.
Zgodnie z definicją zawartą w Rekomendacji Rec. (2002)10, „mediacja” odnosi się do procesu
rozwiązywania sporów, w trakcie którego strony negocjują, przy pomocy jednego lub kilku mediatorów,
sporne kwestie w celu osiągnięcia ugody.”11 Rekomendacja ta pozostaje spójna z
postanowieniami rekomendacji nr R (98) 1 w sprawie mediacji rodzinnej. Rekomendacja nr
R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej nie
zawiera co prawda expressis verbis przedstawionej definicji mediacji, ale w swoich
założeniach przyjmuje rozumienie mediacji rodzinnej, jako procesu: „w którym mediator,
jako bezstronna i neutralna trzecia strona, pomaga stronom konfliktu prowadzić negocjacje nad spornymi

11

(tłumaczenie E. Bieńkowska, za: Mazowiecka (red) Mediacje)
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kwestiami i zawierać własne, wspólnie uzgodnione porozumienia.”12 Rekomendacja ta opisuje
również zasady prowadzenia mediacji, pośrednio składające się na ogólny wzorzec
działania mediatora. Zgodnie z tymi zasadami mediator jest bezstronny, neutralny i nie
narzuca stronom żadnych rozwiązań. Proces mediacji jest poufny. Mediator może
udzielać informacji prawnych, lecz nie powinien udzielać porad prawnych. W razie
potrzeby – powinien odesłać do eksperta w tym zakresie.
Wydaje się, że normatywne ujęcie mediacji nie jest niezgodne z definicją zawartą w
literaturze, choć być może w innych miejscach stawiane są akcenty. Normatywna definicja
mediacji uwzględnia takie kluczowe elementy, jak: dążenie stron konfliktu do
porozumienia (pojednania), wsparcie ze strony niezależnej osoby trzeciej, dobrowolność i
samodzielność decyzyjna stron. Dodatkowe elementy, które pojawiają się niekiedy przy
okazji opisywania mediacji to: poufność, bezstronność i neutralność oraz nieformalny
charakter. Na potrzeby niniejszych rozważań zostaną one zaliczone do grupy zasad
prowadzenia mediacji i jako takie omówione w dalszej części pracy.
Podsumowując prowadzone rozważania można założyć, że większość autorów –
zarówno teoretyków, jak i praktyków, oraz prawodawców byłaby gotowa zgodzić się z
rozumieniem mediacji jako dobrowolnego postępowania, w którym neutralna i
bezstronna osoba trzecia poprzez niewiążące i akceptowane przez uczestników
interwencje wspiera strony w rozwiązywaniu konfliktu i dochodzeniu do porozumienia.
Wydaje się, że takie ujęcie mediacji w sposób wystarczająco jasny określa jej istotne
cechy, pozwalając zarazem stwierdzić, czy dany typ postępowania można określić jako
mediację, czy nie. Przedstawiona definicja celowo ma charakter dość ogólny i nie
uwzględnia takich elementów szczegółowych, jak przebieg mediacji, role pełnione przez
mediatorów oraz metody ich działania. Ujęcie to jest zgodne z przekonaniem, iż
poprawność metodologiczna wymaga, aby wyraźnie oddzielić definicję ujmującą istotę
mediacji, od jakościowego opisu jej prowadzenia. Zgodnie z tymi założeniami

12

(tłumaczenie przejrzane i uzupełnione przez Centrum Mediacji Partners Polska na podstawie przekładu
dokonanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, za: Mazowiecka (red) Mediacje)
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postulowany sposób prowadzenia mediacji stanowić będzie odrębny przedmiot analizy w
dalszej części pracy.

Ramy działania mediatora– ułatwienia roli
Zasady mediacji
Definicja mediacji opisuje istotę omawianej procedury i daje podstawy pozwalające na
dokonywanie kategoryzacji: wskazywanie, który typ postępowania jest, a który nie jest
mediacją. Zasady mediacyjne służą natomiast jako praktyczne wskazówki, mówiące o tym,
jak powinna wyglądać mediacja oraz jak powinni się zachowywać jej uczestnicy. Katalog
podstawowych zasad obowiązujących w postępowaniu mediacyjnym stanowi swoistą
busolę dla mediatora i stron mediacji. Określa również granice swobody działania
mediatora. Co ważne, zasady te mają uniwersalne zastosowanie, nie zmieniają się pod
wpływem przedmiotu sporu, czy rodzaju stron biorących w nim udział. (Kalisz,
Zienkiewicz, 2009, s. 60).
Można wskazać dwie drogi wskazywania zasad mediacji. Pierwsza, którą nazwiemy
podejściem normatywnym, zakłada możliwość wyinterpretowania zasad mediacji z
przyjętej definicji tej procedury. W tym ujęciu przyjmuje się, że skoro możemy określić
denotację pojęcia „mediacje”, to możemy również określić abstrakcyjny zbiór zasad,
swoistych warunków koniecznych, które powinny być zrealizowane, aby dane
postępowanie można było zaliczyć do grupy desygnatów, do których nazwa ta się odnosi.
Zwolennikami tego podejścia wśród autorów polskich są m.in. Kalisz i Zienkiewicz (2009,
s. 60), którzy tworzą katalog obowiązujących zasad mediacji, odwołując się do jej istoty.
Do zasad mediacji zaliczają oni: dobrowolność, bezstronność i neutralność, autonomię
konfliktu, poufność, odformalizowanie, dobrą wiarę i szacunek.
Metoda druga ma charakter deskryptywny i opiera się na wyciąganiu wniosków z
obserwacji praktyki mediacyjnej. Metodę tę przyjmuje m.in. Waszkiewicz (2018, s. 162163), który podkreśla, że w związku z różnicami w rozumieniu pojęcia mediacji –
uwidaczniającymi się w obserwowanych w praktyce odmiennościach różnych modeli
mediacji, przede wszystkim modelu ewaluatywnego i facylitatywnego – uniwersalne
określenie katalogu zasad mediacji staje się bardzo trudne. Istotne różnice pomiędzy
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założeniami różnych modeli mediacji sprawiają, że zasady, jakimi w praktyce kierują się
mediatorzy różnych szkół i ośrodków, znacząco się od siebie różnią. Jednak również w
tym podejściu Waszkiewiczowi udaje się wskazać zestaw zasad, które uznaje za
podstawowe. Należą do niego: dobrowolność, bezstronność, neutralność i poufność..
Autor podkreśla jednak, że tylko trzy z tych zasad: dobrowolność, bezstronność i
poufność mają charakter uniwersalny. Rozumienie czwartej z nich: neutralności jest w
dużej mierze zależne od przyjętego paradygmatu mediacyjnego. (Waszkiewicz, 2018, s.
162-163).
Ponieważ celem niniejszych rozważań jest analiza praktycznych działań
podejmowanych przez mediatorów na tle przyjętych reguł normatywnych, określających
jakie zachowania są dozwolone, lub wręcz wskazane w ramach postępowania
mediacyjnego, punktem wyjścia będzie podejście normatywne, zweryfikowane jednak pod
kątem zgodności z rzeczywiście stosowanymi praktykami mediacyjnymi.
Zasady prowadzenia mediacji i postępowania mediatora zostały do pewnego
stopnia doprecyzowane w zbiorach standardów etycznych, dokumentach tworzonych
oddolnie przez środowiska mediatorów i ekspertów z dziedziny mediacji. Standardy nie
mają co prawda charakteru ogólnie obowiązującego, jednak ze względu na autorytet ich
autorów istotnie wpływają zarówno na działania mediatorów, jak i na sposób postrzegania
i rozumienia mediacji przez ogół społeczeństwa. Można zatem uznać, że mają one
znaczące

oddziaływanie

edukacyjno

–

perswazyjne.

Autorem

najważniejszych

dokumentów w tym obszarze jest Społeczna Rada ds. ADR, która uchwaliła: Kodeks
etyczny mediatorów polskich (2008), Standardy prowadzenia mediacji i postępowania
mediatora (2006), oraz Standardy szkolenia mediatorów (2007).13
Poniżej zostaną pokrótce opisane podstawowe zasady mediacyjne zawarte w
katalogu wypracowanym na podstawie definicji mediacji, uzupełnionym o zasady
wypracowane przez praktykę mediacyjną: dobrowolność, bezstronność, neutralność,
Z punktu widzenia niniejszych rozważań najistotniejszym dokumentem są Standardy prowadzenia mediacji i
postępowania mediatora oraz ściśle z nimi powiązany Kodeks etyczny mediatorów polskich, będący „naturalnym
rozwinięciem i uzupełnieniem standardów o wymiar etyczny pracy mediatora” (Preambuła Kodeksu etycznego mediatorów
polskich, 2008). Bardzo podobny punkt widzenia istoty mediacji i roli mediatora prezentują Standardy prowadzenia
mediacji przez członków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych uchwalone przez Stowarzyszenie Mediatorów
Rodzinnych, zrzeszające większość mediatorów rodzinnych w Polsce.
13
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samostanowienie (autonomia decyzyjna) stron, akceptowalność oraz poufność. Zasady te
znajdują swoje potwierdzenie zarówno w regulacjach prawnych, jak i w regulacjach
środowiska mediatorów.14 Dla przedmiotu tej pracy nie bez znaczenia jest fakt, iż mimo
pozornej zgody na poziomie ogólnego katalogu, bliższa analiza przedstawionych zasad
pokazuje daleko idące zróżnicowanie sposobów ich rozumienia. W niektórych
przypadkach odmienność interpretacji poszczególnych zasad prowadzi do skrajnie
rożnych koncepcji rozumienia mediacji – jej celów i sposobu prowadzenia. Jak zostanie
pokazane w dalszej części niniejszej dysertacji, odmienność przyjętych założeń może się
przekładać na daleko idące różnice w definiowaniu wymogów roli mediatora, poszerzając
zakres jej dylematów.
Zasada dobrowolności
Stosunkowo najmniej wątpliwości budzi zasada dobrowolności, zgodnie z którą aby
mediacja miała rację bytu strony powinny uczestniczyć w niej w sposób nieprzymuszony.
Zasada ta została wyrażona wprost w art. 1831 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego
(„Mediacja jest dobrowolna”) oraz w I punkcie Standardów prowadzenia mediacji i
postępowania mediatora (2006) („Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i
zawierania porozumienia”). Niektórzy zasadę tę rozciągają również na mediatora, który
każdorazowo podejmuje decyzję, czy jest gotów prowadzić daną mediację (inaczej:
Waszkiewicz, 2018, s. 163 i nast.). Dobrowolność musi być zachowana na każdym etapie
mediacji – od zgody na udział w mediacji, poprzez kolejne jej etapy, aż po ewentualne
zawarcie porozumienia. Pewne wątpliwości co do jednolitości rozumienia dobrowolności
mediacji pojawiają się przy okazji tematu tzw. mediacji obligatoryjnych, w ramach których
strony są przez jakąś instytucję np. sąd przymusowo kierowane na mediację. Większość
W Kodeksie postępowania cywilnego, jako obowiązujące zasady mediacji wymieniono: dobrowolność,
bezstronność i poufność. W dokumentach środowiska mediacyjnego: regulaminach, ulotkach, poradnikach dla
potencjalnych stron mediacji i przyszłych mediatorów wskazuje się: dobrowolność i akceptowalność (czasami
łączone w jedną zasadę), bezstronność, neutralność, poufność. (Centrum Mediacji Partners Polska:
http://www.mediacja.org/info.php/zasady,mediacji,.html, Warszawska Grupa Mediacyjna:
http://www.wgm.org.pl/index.php/zasady-mediacji, mediacyjny serwis informacyjny:
http://www.mediacja.com/index.php/Zasady-mediacji.html, Ośrodek Mediacji Temida:
http://www.temida.raciborz.com.pl/zasady-mediacji). Dodatkowo część ośrodków wskazuje również takie zasady,
jak: samodzielność stron (Mediacje rodzinne w praktyce, s. 7 – 8) i profesjonalizm mediatora (Polskie Centrum
Mediacji: http://mediator.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=35)
14
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autorów podkreśla jednak, że o zachowaniu zasady dobrowolności przesądza fakt, że choć
strony mogą być zobligowane do pierwszego kontaktu z mediatorem, jeśli nie zdecydują
się na mediacje nie są poddawane dalszej presji w tym kierunku. (Gójska, Huryn, 2007, s.
26; Waszkiewicz, 2018, s. 163-164). Strony na każdym etapie postępowania mogą wycofać
się z mediacji, mediator nie może wywierać nacisków, aby skłonić je do udziału w tym
postępowaniu. W niektórych ujęciach zasada dobrowolności łączy się z zasadami
akceptowalności i samostanowienia (autonomii decyzyjnej) stron (tak m.in. Waszkiewicz,
2018, s. 163 i nast.).
Zasada akceptowalności
Zasada akceptowalności (przez niektórych uważana za składową zasady dobrowolności)
zakłada, że strony muszą akceptować osobę mediatora oraz sposób w jaki mediacja jest
prowadzona. Jeśli takiej akceptacji zabraknie mediacja nie ma szans być efektywna. W
takiej sytuacji konieczna staje się zmiana mediatora i wybór osoby, którą strony są w
stanie zaakceptować. Zasada ta znalazła swój wyraz w przepisach prawa cywilnego
regulujących kwestię wyboru mediatora. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego
strony mają pierwszeństwo wyboru mediatora, dopiero jeśli tego nie zrobią mediatora
wyznacza sąd (art. 1839. § 1. K.p.c.). Wydaje się, że zgodnie z zasadą dobrowolności, jeśli
strony nie zaakceptują wskazanego przez sąd mediatora mogą zrezygnować z mediacji lub
wnieść o wyznaczenie innego mediatora. Zasada akceptowalności zakłada również
przyjęcie przez uczestników mediacji – strony oraz mediatora – pewnego pakietu zasad i
reguł obowiązujących w toku mediacji. Zgodnie z praktyką pracy mediacyjnej (więcej na
ten temat w części poświęconej etapom mediacji) na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym
zostają przedstawione zasady mediacji oraz uzgodnione zostają reguły obowiązujące w
trakcie postępowania. Akceptacja i przestrzeganie uzgodnionych zasad i reguł jest
warunkiem kontynuowania mediacji.
Zachowanie dobrowolności udziału stron w mediacjach oraz dbałość o to, by
mediator i przyjęte reguły postępowania zostały zaakceptowane przez strony, tworzą
podwaliny wdrażania w praktyce zasady samostanowienia (autonomii decyzyjnej) stron.
Zasada ta nie znalazła swojego umocowania w przepisach polskiego prawa, jest natomiast
mocno ugruntowana w literaturze krajowej i zagranicznej. U podłoża tej zasady leży
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założenie, iż konflikt należy do jego uczestników. To nie mediatorowi powinno zależeć na
rozwiązaniu sporu, tylko stronom. To one są ekspertami i decydentami w zakresie
swojego konfliktu i one same muszą znaleźć w sobie motywację do jego rozwiązania.
Zgodnie ze standardami postępowania mediatorów (Model Standards of Conduct for
Mediators) stworzonymi przez AAA, ABA i

SPiDR 15 samostanowienie

jest

fundamentalną zasadą mediacji. Proces mediacji musi opierać się na zdolności stron do
osiągnięcia dobrowolnego, nienarzuconego porozumienia. (Model Standards, 2005, s. 3).
Zasada samodzielności i autonomii stron konfliktu znajduje również potwierdzenie w
Kodeksie etycznym mediatorów polskich, który w punkcie I. stanowi: „Mediator powinien
prowadzić postępowanie mediacyjne w oparciu o zasadę samodzielności i autonomii stron.”. Działanie
mediatora ma jedynie charakter służebny. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom w
dochodzeniu do porozumienia w sposób zgodny, z ich wolą. Jak wskazują Kalisz i
Ziemkiewicz (2009, s. 61) strony, jako „właściciele” sporu mają prawo do wybrania stylu
reagowania na konflikt i do kontroli nad jego przebiegiem i zakończeniem. Potwierdzenie
tego stanowiska znajdziemy w Rekomendacji Rady Europy na temat mediacji rodzinnej,
która w Memorandum Wyjaśniającym zawiera stwierdzenie, iż: „Strony mogą podejmować
decyzje, które uważają za właściwe w konkretnej sytuacji, w której się znajdują. Oznacza to uznanie
prawa stron do dochodzenia do własnych uzgodnień dotyczących ich własnych spraw w taki sposób, który
najbardziej im odpowiada.”16 (Memorandum Wyjaśniające do Rekomendacji Nr R (98) 1, s.
11). Zgodnie z tym założeniem mediator nie może przejąć pełnej kontroli nad procesem i
w zastępstwie stron decydować o tym, jakie powinno być rozwiązanie konfliktu. Kalisz i
Ziemkiewicz zwracają jednak uwagę, że w praktyce granica pomiędzy aktywnym
działaniem mediatora, a ingerowaniem w autonomię konfliktu jest dosyć płynna (Kalisz,
Zienkiewicz, 2009, s. 61).

15

Model Standards Of Conduct For Mediators, American Arbitration Association (Adopted September 8, 2005),
American Bar Association (Approved By The Aba House Of Delegates August 9, 2005) Association For Conflict
Resolution (Adopted August 22, 2005) September 2005
Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji
rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 16 (przyjęta przez Komitet Ministrów 21 stycznia 1998 roku na 616-tym
spotkaniu wiceministrów) w tłumaczeniu: Centrum Mediacji Partners Polska 2001 - 2009
16
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Zasada bezstronności i zasada neutralności
Dwie kolejne zasady to bezstronność i neutralność. Zasady te, o kluczowym znaczeniu dla
mediacji, bywają bardzo różnie rozumiane, a ich interpretacje budzą sporo kontrowersji.
Część badaczy łączy je ze sobą, niektórzy wiążą jedną lub obie z nich z zasadą
samostanowienia. Są też autorzy, którzy definiują je niezgodnie ze znaczeniem
słownikowym, przypisując neutralności cechy bezstronności, a bezstronność rozumiejąc
jako neutralność. Z punktu widzenia niniejszej pracy wskazane zasady są tym bardziej
istotne, że ich rozumienie zakreśla krąg dopuszczalnych interwencji i działań, jakie może
podejmować mediator. Zasady te obrazują cechy podstawowe i niezbędne, które
wyznaczają rzeczywisty charakter roli mediatora i stanowią o jej odrębności w stosunku
do innych ról.
Zasada bezstronności zakłada, że mediator nie opowiada się za żadną ze stron i w
równym stopniu wspiera każdą z nich w rozwiązywaniu sporu. Jak wskazuje Ware:
„Koncepcja bezstronności mediatora jest kluczowa dla procesu mediacji” (Ware, 2001, s. 230). Aby
mediacja w ogóle mogła zaistnieć mediator musi stać pomiędzy stronami, nie przybliżając
się bardziej do żadnej z nich. Jeśli mediator zbliży się do którejś ze stron, będziemy mieć
do czynienia nie z mediacją, lecz z walką dwóch stronnictw. W literaturze przedmiotu
podkreśla się również, że bezstronność mediatora jest warunkiem wstępnym
urzeczywistnienia definicyjnego założenia mediacji, jakim jest samostanowienie stron i ich
pełna odpowiedzialność za podejmowane decyzje. (the Model Standards of Conduct of
Mediators, 2005). Zasada bezstronności znalazła swoje odzwierciedlenie w Kodeksie
postępowania cywilnego, który wprost wskazuje, że mediator powinien zachować
bezstronność przy prowadzeniu mediacji (art. 1833 § 1 K.p.c.). Mediator ma także
obowiązek niezwłocznego ujawnienia stronom okoliczności, które mogłyby poddać jego
bezstronność w wątpliwość (art. 1833 § 2 K.p.c.). Definicję bezstronności znajdziemy
również w Rekomendacji Rady Europy na temat mediacji rodzinnej, w której zapisane
zostało, iż: „Bezstronność mediatora wymaga by nie przychylał się do racji, ani nie faworyzował żadnej
ze stron.(…) Mediator powinien przeprowadzić proces w taki sposób, by zrównoważyć – na ile to
możliwe – wszelkie braki równowagi sił stron (…)” (Memorandum Wyjaśniające do
Rekomendacji nr R (98) 1, s.11). Zgodnie z tym założeniem zadaniem mediatora jest
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dbanie o równowagę stron w trakcie mediacji. Mediator nie ocenia i nie okazuje stronom
swoich sympatii.
Zachowanie przez mediatora bezstronności wobec uczestników łączy się z
obowiązkiem zachowywania neutralności wobec przedmiotu sporu. Neutralność jest
pojęciem wielowymiarowym, odnoszącym się do postaw mediatora wobec stron i
mediacji. Wskazać można cztery podstawowe aspekty jego rozumienia:
 Brak zaangażowania mediatora w meritum sporu.
 Niewyciąganie przez mediatora żadnych osobistych korzyści z osiągniętego
porozumienia.
 Przezroczystość mediatora, jeśli chodzi o własne poglądy, przekonania i wartości;
nie przekładanie wyznawanego przez siebie systemu wartości na sytuację, w której
znalazły się strony.
 Nie narzucanie przez mediatora ustaleń i nie sugerowanie rozwiązań.
Z przedstawionym powyżej rozumieniem neutralności zgadza się większość polskich
autorów. Tak definiuje zasadę neutralności m.in. Waszkiewicz, który wskazuje, że jest to
„niezwiązanie mediatora z przedmiotem sporu oraz brak interesu w jakimkolwiek szczególnym sposobie
jego zakończenia. Mediator stara się, aby jego poglądy, przekonania czy uprzedzenia nie wpływały na
postrzeganie przedmiotu sporu i nie determinowały stosunku do możliwych rozwiązań.” (Waszkiewicz,
2018, s. 167). Również Bobrowicz (2008, s. 18) rozumie neutralność jako nierozstrzyganie
przez mediatora, kto w sprawie ma rację, nie wydawanie opinii, niedoradzanie stronom.
Założenie, iż zgodnie z zasadą neutralności mediator nie może sugerować stronom
żadnych rozwiązań potwierdza zapis zawarty w Memorandum wyjaśniającym do
Rekomendacji Rady Europy w sprawie mediacji rodzinnej, zgodnie z którym „Neutralność
mediatora wymaga, by nie narzucał stronom ustaleń i nie prowadził ich do konkretnych rozwiązań
konfliktu.” (Memorandum Wyjaśniające do Rekomendacji nr R (98) 1, s.11).
Podsumowując, zgodnie z klasycznie rozumianą zasadą neutralności mediator nie narzuca,
ani nie sugeruje stronom rozwiązań, ani też nie wypowiada swoich opinii na temat sporu.
Mediator nie narzuca także stronom swojego światopoglądu i wartości, akceptując
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wszelkie rozwiązania, które strony uważają za właściwe w ich sytuacji. W tym ujęciu
neutralność staje się praktycznie lustrzanym odbiciem zasady samostanowienia. Po stronie
uczestników samostanowienie wyraża się poprzez dobrowolność i akceptowalność, po
stronie mediatora – poprzez neutralność i bezstronność.
Znaczenie neutralności i bezstronności mediatora zdecydowanie podkreślają
organizacje zrzeszające samych mediatorów. Przekonanie o konieczności zachowania tych
zasad znalazło swój wyraz w „Standardach prowadzenia mediacji i postępowania
mediatora” (2006), które wskazują iż: mediator powinien działać w sposób neutralny
wobec przedmiotu sporu (standard II) i bezstronny wobec uczestników mediacji
(standard III). Neutralność jest w Standardach mocno podkreślana. Punktem wyjścia jest
Standard II, zgodnie z którym mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, co jest
rozumiane jako nienarzucanie stronom rozwiązań. Zasadę neutralności doprecyzowuje
również Standard VII, zgodnie z którym mediator współpracuje z innymi specjalistami dla
dobra postępowania mediacyjnego. Oznacza to m.in., że w trakcie mediacji mediator nie
wchodzi w rolę innego specjalisty nawet pomimo posiadania wiedzy z danej dziedziny
(Standard VII, lit. B). Tym samym mediator nie może np. wchodzić w rolę terapeuty,
przepracowującego ze stronami ich problemy psychologiczne, czy prawnika, oceniającego
silne i słabe strony pozycji procesowej stron. Neutralność wzmacnia także zapis
Standardu V, który pod literą D stanowi, iż: „Mediator wyraźnie odróżnia swoją rolę, jako
mediatora od innych ról zawodowych, które pełni i upewnia się, że strony są świadome tej różnicy”.
Z wagą zachowania tak rozumianej neutralności nie zgadza się część autorów i
praktyków anglosaskich, preferujących ewaluatywny model mediacji. Tzw. ewaluatywne
podejście do mediacji zakłada możliwość dokonywania przez mediatora oceny (ewaluacji)
prawnej sytuacji stron i nakierowywania ich na konkretne możliwości rozwiązania.
Działanie tego typu wydaje się naruszać zasadę neutralności (część autorów jest zdania, że
również bezstronności. Tak m.in. Ware, 2001) w przedstawionym powyżej rozumieniu.
Część specjalistów z dziedziny mediacji forsuje wręcz tezę, iż podejście ewaluatywne w
istocie przekreśla możliwość uznania danego postępowania za mediację (tak m.in. Kovach
i Love, 1996; więcej na ten temat w dalszej części rozdziału, poświęconej modelom
mediacji). Warto w tym miejscu podkreślić, że pomimo ogólnej zgody polskiego
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środowiska mediacyjnego co do rozumienia pojęcia „neutralności” i potrzeby zachowania
tej zasady w pracy mediatora, polski ustawodawca w najnowszej nowelizacji Kodeksu
postępowania cywilnego17 wprowadził przepis pozwalający mediatorom na interwencje o
charakterze zdecydowanie ewaluatywnym. Zgodnie z obowiązującą od stycznia 2016 r.
regulacją mediator może wspierać strony „w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub
na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące” (art.
1833a K.p.c.). Wydaje się, że jest to jedyny obszar opisywanego w niniejszym rozdziale
kontekstu mediacyjnego, w którym polskie prawo zdecydowanie rozmija się z opiniami
badaczy i praktyków mediacji. Zaistniała sprzeczność w ramach systemu aksjonormatywnego może być interpretowana w kategoriach konfliktu między podsystemami
normatywnymi – oczekiwania ustawodawcy są w tym przypadku sprzeczne ze
środowiskowymi regułami etycznymi, który z kolei może wśród mediatorów generować
niejasność, co do oczekiwanych działań oraz konflikt między segmentami roli.
Zasada poufności
Listę podstawowych zasad mediacji zamyka poufność. Zgodnie z zapisem Rekomendacji
Rady Europy: „Mediacja powinna być prowadzona przy zachowaniu zasad ochrony prywatności, zaś
prowadzone w czasie jej trwania rozmowy należy traktować jako poufne.” (Memorandum
Wyjaśniające do Rekomendacji nr R (98) 1, s.11). Poufność daje stronom poczucie
bezpieczeństwa, pozwalające na szczere i swobodne negocjacje. Objęcie rozmów
mediacyjnych poufnością ma istotny wymiar praktyczny, pozwalając na uwolnienie się od
lęku o wizerunek, konsekwencje prawne i osobiste prezentowanych poglądów i
zgłaszanych propozycji, ekonomiczne skutki ujawnienia pewnych danych, etc.
Perspektywa ta znalazła swoje odzwierciedlenie w przepisach polskiego prawa cywilnego
oraz w Standardach prowadzenia mediacji i postępowania mediatora (Standard IV:
mediacja jest poufna, a zadaniem mediatora jest dbanie o zachowanie tej poufności).
Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że postępowanie mediacyjne nie jest jawne
(art. 1834 § 1 K.p.c.), a co więcej – uwzględnia przepisy gwarantujące stronom, że
informacje z mediacji nie zostaną wykorzystywane przeciwko nim w toku postępowania

17

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych
metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015.0.1595)
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sądowego ani przez mediatora, ani przez przeciwnika procesowego. Zgodnie z przepisami
mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane
zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem
mediacji (art. 1834 § 2 K.p.c.), co więcej mediator nie może być w sprawie tych faktów
powołany na świadka w postępowaniu sądowym (art. 2591 K.p.c.) - wyjątkiem jest
sytuacja, w której strony zgodnie zwolnią go z obowiązku zachowania uzyskanych
informacji w tajemnicy. Polski ustawodawca dodatkowo wzmocnił obowiązek poufności,
wskazując, że powoływanie się przez strony w toku postępowania sądowego na
propozycje lub oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym jest bezskuteczne
(art. 1834 § 3 K.p.c). Dzięki przyjętym rozwiązaniom, polska mediacja ma w obszarze
poufności bardzo mocną ochronę prawną. Obowiązujące przepisy nie przesądzają jednak
o konieczności dochowania przez uczestników mediacji (poza mediatorem) poufności, w
warunkach innych niż postępowanie sądowe. Strony mogą same zakreślić granice
poufności, umawiając się, że nie będą wykorzystywać ani przekazywać dalej informacji
uzyskanych w toku mediacji w konkretnych kontekstach działania, lub do wskazanych
grup odbiorców (np. wybranych osób z rodziny, mediów, przełożonych w miejscu pracy,
etc.).
Część autorów uważa poufność za definicyjną cechę mediacji. Przedstawicielką
tego poglądu jest m.in. Gmurzyńska, dla której mediacja to „nieformalna i poufna metoda
rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej
komunikacji, określaniu interesów i kwestii do dyskusji oraz w dojściu do wspólnie akceptowalnego
porozumienia.” (Gmurzyńska, 2018, s. 178). Podobny punkt widzenia można znaleźć w
definicji mediacji rodzinnej autorstwa A. Gójskiej, dla której: „Mediacja rodzinna jest
procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny neutralny mediator towarzyszy członkom
rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności.” (Gójska,
2007, s. 3). Wydaje się jednak, że poufność stanowi raczej cechę konsekutywną, niż
konstytutywną mediacji. Można się zapewne zgodzić, że w większości mediacji poufność
prowadzenia negocjacji będzie okolicznością w znaczący sposób ułatwiającą stronom
swobodne i szczere rozmowy oraz zwiększającą atrakcyjność tej procedury. Z drugiej
jednak strony zdarzają się mediacje, w których strony dobrowolnie rezygnują z
zachowania zasady poufności, godząc się np. na nagrywanie toczących się rozmów, lub –
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np. w przypadku dużych sporów społecznych lub środowiskowych – zapraszając na
prowadzone rozmowy przedstawicieli mediów. Czasem, jak np. w przypadku sporów
zbiorowych między związkami zawodowymi a pracodawcami niemożność zachowania
poufności wynika z dużej presji społecznej i przekonania, że opinia publiczna bądź
pracownicy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób toczą się rozmowy. Co więcej, w
realnych sytuacjach życiowych dotyczących np. spraw rodzinnych lub pracowniczych,
zachowanie pełnej poufności, w ramach której strony nie mają prawa opowiedzenia o
przebiegu mediacji osobom bliskim – dzieciom, partnerom i rodzicom, lub oczekującym
tego współpracownikom bądź przełożonym – wydaje się wręcz trudne do
przeprowadzenia. W tym kontekście trudno byłoby przyjąć, że w każdych okolicznościach
brak pełnej poufności procesu podważa jego mediacyjny charakter. Bezdyskusyjny
pozostaje natomiast obowiązek zachowania poufności leżący po stronie mediatora, z
którego zwolnić mogą go jedynie strony postępowania.

Przebieg mediacji
Regulacje prawne
Ustawodawca zagwarantował przestrzeganie podstawowych zasad mediacji, jednak
konkretne działania podejmowane przez mediatora w toku mediacji pozostają poza
zakresem regulacji prawnych. Jest to wyraźnie widoczne w przepisach, które regulują
szczegółowo wszczęcie i zakończenie mediacji, niemal całkowicie pomijając sam przebieg
mediacji. Sąd nie ma żadnej wiedzy ani kontroli co do tego, w jaki sposób mediacja
przebiega. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego mediacja może być
prowadzona na podstawie umowy stron, lub postanowienia sądu. Analiza przepisów
wskazuje, że zalecane (na poziomie ogólnym) działania mediatora w obu typach mediacji
będą podobne, uznać więc należy, że mediowanie w sprawach umownych i sądowych
wpisuje się w istocie w jedną i tę samą rolę (w szczególności biorąc pod uwagę, że
większość mediatorów prowadzi wymiennie lub równolegle oba typy mediacji).
Mediacja umowna jest, jak pisze R. Morek (2009a, s. 6), „w pełni samodzielną metodą
rozwiązywania sporów, niezależną i – pod pewnymi względami – „alternatywną wobec postępowania
sądowego.” Strony same decydują się na mediację, wybierają mediatora i uczestniczą w
mediacji – zgodnie z ustalonymi zasadami. Mediacja na podstawie skierowania sądu jest
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formalnie i funkcjonalnie powiązana z postępowaniem sądowym. Sąd może z własnej
inicjatywy lub na wniosek stron skierować sprawę do mediacji na każdym etapie
postępowania (art. 1838 K.p.c.), określając czas jej trwania na okres trzech miesięcy (art.
18310 K.p.c.). Po zamknięciu mediacji – zarówno sądowych, jak i umownych, w których
strony wnoszą do sądu o zatwierdzenie zawartej ugody - mediator ma obowiązek
przesłania do sądu protokołu (art. 18312 K.p.c.), dokument ten zawiera jednak jedynie
następujące informacje: miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, imię, nazwisko (nazwę)
i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora oraz wynik mediacji.
W K.p.c. znalazły się tylko dwa przepisy dotyczące przebiegu mediacji. Jest to
omówiony powyżej art. 1833a K.p.c. mówiący o tym, że mediator może wspierać strony w
formułowaniu propozycji ugodowych oraz art. 18311 K.p.c., który wskazuje, że co do
zasady mediator powinien pracować w trybie spotkań na „posiedzeniach” (sesjach
mediacyjnych), jednak i to nie jest konieczne, jeśli strony są gotowe zgodzić się na pracę
w innym trybie (np. spotkań indywidualnych, mediacji telefonicznej lub mailowej, etc.).
Treść art. 1833a oraz art. 18311 K.p.c. i brak jakichkolwiek innych przepisów dotyczących
przebiegu mediacji pozwala wnioskować, że prawo cywilne (inaczej niż prawo karne,
które przewiduje m.in. konkretne etapy mediacji oraz wskazuje jakie działania powinny
być podejmowane w toku mediacji) nie przesądza o słuszności konkretnych modelów lub
stylów mediacyjnych, zostawiając mediatorowi szeroką swobodę i elastyczność działania.
Tam gdzie przepisy prawa pozostawiają szerokie pole popisu dla mediatora, białe
plamy postulowanej aktywności mediatora wypełniają wskazówki badaczy i praktyków
mediacji. Większość autorów opisuje przebieg mediacji przede wszystkim w kategoriach
kolejnych etapów procesu mediacyjnego.
Fazowość przebiegu mediacji
W literaturze podkreśla się fazowy charakter mediacji. (Moore, 2009; Folberg, Milne,
1998; Boulle, Coltarelli i Picchioni, 2008; Nordhelle, 2010) W tym ujęciu kluczowym
elementem decydującym o specyfice mediacji, jako metody rozwiązywania sporów są
kolejne, liniowo następujące po sobie etapy tego procesu, które wyznaczają zadania i
działania mediatora. Specjaliści zajmujący się tym tematem zgadzają się, że mediacja jest
procesem dynamicznym, zmieniającym się w czasie. Wątpliwości pojawiają się przy próbie
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opisu zachodzących zmian. Trudności budzi również odpowiedź na pytanie, czy wskazane
etapy mediacji mają charakter konieczny oraz czy ma istotne znaczenie, by zachodziły one
w określonej kolejności.
Większość autorów jest zdania, że proces mediacji ma charakter linearny (Moore,
2009; Folberg, Milne, 1998; Nordhelle, 2010), choć są też zwolennicy poglądu o jego
cyrkularności (Boulle, Coltarelli i Picchioni; 2008; Irving, Benjamin, 2002). Jednak nawet
autorzy kwestionujący założenie o linearności procesu mediacji, na potrzeby analityczne i
edukacyjne przyjmują pomocniczo model etapów mediacji.18
Autorzy opowiadający się za fazowością mediacji opisują etapy postępowania
mediacyjnego m.in. w kategoriach wyzwań, z jakimi w miarę rozwoju mediacji muszą
mierzyć się strony, zadań stojących przed mediatorem, czy też przełomowych momentów
mediacji. Poszczególni autorzy co do zasady dość podobnie identyfikują fazy mediacji.
Różnice pojawiają się w obszarze nazewnictwa i szczegółowości opisu: w niektórych
modelach część etapów zostaje pominięta,

inne

zdecydowanie rozbudowane.

(Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych koncepcji oraz porównanie faz
wyodrębnianych przez cytowanych autorów – patrz Załącznik nr 1).
Nie wchodząc w szczegóły sporów o liczbę wyodrębnianych faz mediacji (7 wg A.
Taylor, 6 wg Nordhelle, 12 faz/etapów wg Moore’a) oraz różnic w nazewnictwie, wydaje
się możliwe stworzenie bardziej ogólnego modelu, uwzględniającego podstawowe
założenia poszczególnych koncepcji.
Taki model ogólny uwzględnia pięć faz mediacji:
- Zainicjowanie procesu
- Zebranie informacji.
- Tworzenie opcji rozwiązań
- Negocjacje
18

Etapy mediacji wskazywane przez Boulle, Coltarelli i Picchioni (2008): Otwarcie przez mediatora, Wstępne
wystąpienia stron, Definicja problemu, Szukanie rozwiązań i negocjacje, Decyzja i zamknięcie mediacji są w
istocie bardzo zbliżone do modelu przyjmowanego przez Moore’a.
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- Porozumienie
Wydaje się, że we wskazany model etapów mediacji wpisuje się większość
koncepcji obecnych w zagranicznej literaturze przedmiotu. 19 Potwierdza to tezę, że choć
możliwe jest ogólne wskazanie, co dzieje się w mediacji i jaka jest dynamika wydarzeń w
których uczestniczą strony sporu, które z pomocą mediatora zmierzają od konfliktu do
porozumienia, to w praktyce przebieg konkretnej mediacji jest trudny do opisania i zależy
przede wszystkim od działań mediatora. Mediator może skrupulatnie trzymać się
założonej struktury mediacji lub odejść od niej, rezygnując z niektórych etapów, lub
zmieniając ich kolejność. Co więcej – ten sam etap mediacji może mieć zupełnie inny
przebieg, w zależności od wykorzystanych przez mediatora działań i narzędzi. Można
domniemywać, że istotne znaczenie dla przebiegu mediacji będzie miała osobowościowa
definicja roli – w szczególności przyjęta przez mediatora koncepcja roli, uwidaczniająca
się w modelu mediacji oraz praktyczny sposób jej odgrywania. Osobiste właściwości
mediatora mogą być jednym z czynników rzutujących na przebieg mediacji i sposób
realizowania zadań wynikających z poszczególnych jej etapów. Zagadnienie to będzie
przedmiotem rozważań w dalszej części niniejszej rozprawy.
Ujęcie tematu etapów mediacji obecne w literaturze polskiej (Bobrowicz 2008,
Gmurzyńska 2009, Gójska 2007) pozostaje w zgodzie z refleksjami autorów
zagranicznych. Polscy teoretycy i praktycy zgadzają się w opisie etapów mediacji oraz
funkcji, jaką pełnią one w praktyce mediacyjnej.

Podobnie jak autorzy zagraniczni

opierają się na obserwacji praktyki mediacyjnej i odwołują do przebiegu postępowania,
jakie ma miejsce w rzeczywistych mediacjach. Warto także podkreślić wysoką spójność
opisów etapów mediacji tworzonych przez autorów wywodzących się z różnych kręgów
zawodowych.

(Szczegółowe

przedstawienie

i

porównanie

etapów

mediacji

wyodrębnianych przez polskich teoretyków: M. Bobrowicza, E Gmurzyńską i A. Gójską
- Załącznik nr 1).
19

Tak również zaprezentowane zostały fazy (klasycznie rozumianej) mediacji w Dictionary of Mediation: zgoda
stron na mediację; wybór mediatora, porozumienie, co do jego roli oraz struktury i podstawowych zasad
mediacji; prezentacja stanowisk, dzielenie się wiedzą i informacjami; identyfikacja kwestii i interesów;
tworzenie i ocena opcji porozumienia; wybór i uzgodnienie opcji; porozumienie stron. (Yarn, 1991, s. 276)
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Poniżej przedstawione zostało porównanie uproszczonego modelu faz mediacji
według autorów polskich i amerykańskich.
Tabela 1 Uproszczony model faz mediacji w ujęciu autorów polskich i amerykańskich

Model amerykański

Model polski

1. Zainicjowanie procesu

1. Otwarcie mediacji, monolog mediatora.

2. Zebranie informacji.

2. Przedstawienie stanowisk stron
3. Wskazanie kwestii do dyskusji

3. Tworzenie opcji rozwiązań

4. Generowanie opcji rozwiązań

4. Negocjacje

5. Ocena opcji. Negocjacje.

5. Porozumienie

6. Formułowanie porozumienia

Opracowanie własne na podstawie analizy modeli mediacji autorstwa: A. Taylor (Za: Folberg, Taylor, 1994, s. 38
i nast.; Folberg, Milne, 1998, s. 65 i nast.), G. Nordhelle (2010, s. 36 i nast.), Ch. Moore’a (2009, s. 78 i nast.), M.
Bobrowicza (2008, s. 20), E. Gmurzyńskiej (2009, s. 130 i nast.), Kalisz i Zienkiewicza (2009, s. 50 i nast.), A.
Gójskiej (Gójska, Huryn, 2007, s. 84). Szczegółowy opis modeli: patrz Załącznik nr 1.

Przeprowadzone analizy i porównania uzasadniają przekonanie, że

proces

mediacji jest zorganizowany w pewien w miarę uniwersalny schemat. Opisy faz mediacji
mogą być mniej lub bardziej szczegółowe, mogą rozdzielać prowadzone zadania i
działania na mniej lub więcej etapów, lecz co do istoty, pokazują ten sam kierunek
myślenia o procesie. Co istotne, fazy te są opisane na tyle ogólnie, że nie przesądzają, w
jaki sposób mediator ma realizować ich założenia. Warto podkreślić, że wysoka ogólność
modelu jest zgodna z założeniem, że choć możliwe jest wskazanie pewnych
uniwersalnych charakterystyk dynamiki zmian w mediacji, to w praktyce jej szczegółowy
przebieg zależy w dużej mierze od mediatora i jego działań.
Generalnie rzecz biorąc wydaje się, że od mediatora oczekuje się raczej twórczego
podejścia do procesu mediacji, nawiązującego ogólnie do przyjętego w doktrynie
schematu etapów mediacji, niż skrupulatnego i detalicznego wypełniania zadań
związanych z każdą z kolejno opisanych faz. Założenie to może być jednak
kwestionowane przez część badaczy i praktyków postulujących ścisłe osadzanie
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aktywności mediatora w konkretnej strukturze działania. Rozbieżność ta jest kolejnym
symptomem szerokiego zakresu niejasności wymogów roli mediatora.

Wpływ mediatora na przebieg mediacji – dylematy roli
Swoboda działania: elastyczność jako składowa roli mediatora
Zdefiniowany powyżej kontekst mediacyjny, obejmujący definicję i zasady mediacji oraz
role i zadania mediatora na poszczególnych etapach mediacji, tworzy ramy
funkcjonowania mediatora. Kontekst ten wyraźnie określa zakres ustalonych zasad i
procedur mediacyjnych, których przestrzeganie jest wpisane w rolę mediatora, niezależnie
od jego przekonań i właściwości osobistych. Poza zakresem wskazówek wyznaczanych
przez przyjęte ramy mediacji pozostaje przestrzeń swobodnej aktywności mediatora, w
ramach której może on podejmować rozmaite działania, które uzna za właściwe i
skuteczne. Opis roli mediatora w obszarze bezpośredniego wpływu na mediację
(wyrażanego w kategoriach stosowanych modeli, strategii i technik działania) wymaga
uwzględnienia dwóch płaszczyzn – strukturalnie narzuconych nakazów roli, tj. wskazań
oczekiwanych postaw i sposobów działania kreowanych przez środowisko mediacyjne
oraz osobowościowej definicji roli, tj. zinternalizowanych przekonań nt. właściwych
postaw i działań oraz konkretnych sposobów ich realizacji.

W tym miejscu

skoncentrujemy się na strukturalnych nakazach roli, osobowościowy wymiar roli będzie
przedmiotem rozważań w dalszej części pracy.
Pole swobodnego działania mediatora w mediacji wydaje się wyjątkowo szerokie.
Na mediacje składa się szeroka gama możliwych stylów działania, strategii i interwencji,
które mogą być stosowane w zależności od kontekstu oraz preferencji mediatora lub
stron. (Yarn, 1991, s. 281). Od mediatorów wręcz oczekuje się elastyczności, rozumianej
jako umiejętność odpowiednie go dostosowania sposobu działania do potrzeb danej
sytuacji (Gmurzyńska, 2018, s. 195, Białecki, 2012, s. 193). Tak rozumiana elastyczność
działania staje się konstytutywną składową roli mediatora. Oznacza to w praktyce, że
mediator powinien odpowiednio korzystać ze wszelkich dostępnych mu strategii i technik
interwencji, które mogą doprowadzić do założonego celu, jakim jest znalezienie przez
strony rozwiązania dla istniejącego konfliktu. Nordhelle ujmuje to w sposób następujący:
„Mediator musi być osobą elastyczną. Oznacza to tyle, że powinien być miękki, jeśli chodzi o formę, a
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twardy i niezłomny – jeśli chodzi o strukturę i samą zawartość rozmowy.” (Nordhelle, 2010, s. 36). I
dodaje: „Większość mediatorów będzie (…) uzależniać strukturę od rodzaju rozpatrywanego konfliktu
i zachowania stron. Dobry mediator zmienia metody w zależności od sytuacji, z jaką jest
konfrontowany.” (Nordhelle, 2010, s. 39).
Z przekonaniem, iż mediator musi właściwie dobierać narzędzia i strategie
działania zgadza się również Moore, który analizując działania podejmowane przez
mediatorów na kolejnych etapach mediacji zauważa, że mogą one mieć bardzo różny
charakter: „mediatorzy podejmują różnorodne interwencje po to, by pomóc stronom przejść z jednego
etapu negocjacji i mediacji do drugiego. Nie oznacza to jednak, że realizowane posunięcia są zawsze
identyczne. Można wprawdzie wyodrębnić ogólne schematy działań, niemniej jednak każdy mediator
modyfikuje swoje działania w zależności od tego, jakie zmienne występują w danej sprawie.” (Moore,
2009, s. 79 i nast.). Nawet działając według tych samych zasad i z wykorzystaniem tych
samych narzędzi, działania mediatorów będą nosiły na sobie piętno ich indywidualności.
Elastyczność analizowana w kontekście prawnym znajduje swój wyraz w zasadzie
odformalizowania. Kalisz i Zienkiewicz w następujący sposób komentują kształt regulacji
kodeksowych polskiego prawa: „rzucającą się w oczy cechą wspólną jest brak regulacji dotyczących
samego przebiegu postępowania mediacyjnego. W przeciwieństwie do postępowań sądowych, gdzie każda
czynność procesowa jest szczegółowo określona i wpisana w całe postępowanie – kształt konkretnego
procesu mediacyjnego zależy przede wszystkim od mediatora i stron sporu.” (Kalisz, Zienkiewicz,
2009, s. 62). Ten punkt widzenia przyjmuje również Gmurzyńska, która uważa
elastyczność oraz brak sztywnych ram proceduralnych za jedne z głównych cech
odróżniających mediację od innych typów postępowań, w tym postępowania sądowego.
Zdaniem tej autorki, dzięki elastyczności mediacja może mieć zastosowanie w wielu
różnych kontekstach i rodzajach sporów. (Gmurzyńska, 2018, s. 213). W sytuacji, w której
mediacja jest dobrowolna, strony akceptują mediatora i ustalone reguły działania oraz
mają autonomię decyzyjną, a mediator zachowuje bezstronność i neutralność – każde
działanie mediatora zmierzające do wspierania stron w kierunku szukania rozwiązania
można uznać za uprawnione.
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Wieloznaczność pojęć opisujących „swobodną aktywność mediatora”
Dla pełnego opisania roli mediatora znaczące wydaje się to, co może robić mediator w
ramach swojej „swobodnej aktywności”, aby wpłynąć na przebieg mediacji. Choć
konkretne działania mediatora w mediacji nie zostały unormowane na poziomie spisanych
regulacji, a jako istotny wymóg roli wskazuje się elastyczność, wydaje się że środowisko
mediacyjne wygenerowało pewną pulę wzorców oczekiwanych postaw i zachowań, z
którymi mediator powinien pozostawać w zgodzie pod rygorem wykluczenia go z grupy
profesjonalistów. Opisanie „swobodnej aktywności” mediatora od strony normatywnej
napotyka na istotne trudności związane z wielością toczących się w tym obszarze
równoległych dyskursów.
W literaturze wpływ mediatora na przebieg mediacji opisywany jest za pomocą
wielu różnych pojęć i narzędzi. Wielość perspektyw analitycznych badaczy wywodzących
się z różnych grup zawodowych oraz różnorodność modeli i narzędzi badawczych
specyficznych dla poszczególnych dziedzin nauki sprawiają, że w obszarze badań nad
aktywnością mediatora w mediacji panuje ogromny chaos pojęciowy. Działania mediatora
opisywane są w kategoriach: orientacji, podejścia mediacyjnego, metody mediacyjnej,
modelu prowadzenia mediacji i stylu mediacyjnego. Do analizy wykorzystywane są
również pojęcia strategii, technik i taktyk mediacyjnych.
Tworzone przez poszczególnych autorów definicje i typologie często się ze sobą
rozmijają. Problemem jest nie tylko niespójność definicyjna i systemowa między ujęciami
tematu proponowanym przez różnych autorów, ale także brak konsekwencji i jasnego
rozgraniczenia pojęć w ramach wywodów jednego i tego samego autora. Taki stan rzeczy
budzi wiele sporów na tle podstawowych – często niewyrażonych – założeń nt. natury
mediacji oraz roli mediatora. (Riskin, 1996, s. 11).
Wnikliwa analiza i porównanie znaczeń używanych w literaturze pojęć prowadzi do
wniosku, że autorzy badający sposób działania mediatora koncentrują się na ogół na
następujących poziomach analizy:
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 przyjmowanych przez mediatora założeniach teoretycznych obejmujących
koncepcję konfliktu i mediacji, opisywanych najczęściej jako podejście
mediacyjne, orientacja mediatora, model lub metoda prowadzenia mediacji.
 działaniach

bezpośrednich,

obserwowalnych

w

postaci

zestawu

konkretnych interwencji podejmowanych w toku mediacji, opisywanych
często jako styl prowadzenia mediacji, lub strategia mediacyjna.
 narzędziach mediacyjnych, opisywanych często jako techniki i taktyki
mediacyjne.
Siatka pojęciowa: „model”, „strategia”, „styl” w literaturze przedmiotu
Większość autorów jest zgodna, że istotnym wyznacznikiem sposobu działania mediatora
jest zbiór przyjmowanych przez niego założeń, nt. celu mediacji, roli mediatora oraz
dozwolonych i właściwych technik mediacyjnych. Dostępne wyniki badań potwierdzają
założenie, że stosowanie przez mediatorów konkretnych strategii i taktyk wynika z
przyjętych przez nich schematów i założeń. (Kressel, Henderson, Reich, Cohen, 2012, s.
137). Założenia te są najczęściej określane mianem: orientacji (Moore, 2009; Kauffman &
Davies, 2006), podejścia lub modelu (Lang & Taylor, 2000; Nordhelle, 2010; Boulle,
Coltarella Jr., Picchioni, 2008). Realizowany model, tj. zestaw stosowanych strategii i
taktyk opisywany jest na ogół w kategoriach stylu mediacyjnego.
Pojęcia „orientacji”, „modelu” i „podejścia” wydają się mieć bardzo podobną
konotację. Mimo niespójności w nazewnictwie, autorzy co do zasady zgadzają się, co do
istoty opisywanego zjawiska. Pojęciami „model mediacji”, oraz „podejście do mediacji”
posługują się zamiennie m.in. Lang i Taylor, którzy rozumieją je jako zestaw zasad i
procedur obejmujących ogólne recepty, wskazówki i zalecenia, opierające się na pewnej
logice wyjściowej. (Lang & Taylor, 2000, s. 99) Podobnie rozumie sformułowanie „model
mediacji” norweska autorka, G. Nordhelle, która równolegle używa także takich określeń,
jak: „podejście”, „koncepcja”, „prąd”, a czasem – metaforycznie - „mapa drogowa”.
Obok „modelu mediacji” Nordhelle wprowadza także pojęcie „metody”, będącej
pochodną szerszych prądów teoretycznych z zakresu terapii rodzinnej. „Metodę” należy
rozumieć, jako pewien sposób intelektualnego podejścia do mediacji: perspektywę
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rozumienia konfliktu i ludzi w niego uwikłanych – przekładającą się na założenia
pozwalające skuteczniej analizować i lepiej rozumieć konflikt - oraz narzędzia działania.
(Nordhelle, 2010, s. 173) Wydaje się, że jedyna różnica między „modelem” a „metodą” w
ujęciu Nordhelle polega na rodowodzie przyjętych założeń, który w przypadku „metody”
wywodzi się z teorii terapii rodzinnej. Po za tym oba pojęcia są znaczeniowo zbliżone.
Trudności definicyjne pojawiają się na etapie rozróżnienia między modelem a
strategią mediacyjną. Wykorzystywane w literaturze pojęcie strategii mediacyjnej
odnoszone jest na ogół do słownikowej definicji tego terminu, ujmującej ją jako
doprecyzowany w szczegółach plan działania, pozwalający osiągnąć założone cele.
Najpełniejszą definicję strategii mediacyjnej przedstawia Kolb, która określa ją, jako
całościowy plan lub podejście, uwzględniające konkretne techniki i metody, za pomocą
których mediator zamierza prowadzić sprawę w kierunku porozumienia: „Strategia odnosi
się do generalnego (uogólnionego) planu lub podejścia mediatora, mającego na celu przywiedzenie stron do
porozumienia (…). Strategia naświetla kluczowe cechy i właściwości danego przypadku, pozwala
przewidzieć potencjalne trudności oraz utrzymać kontrolę nad procesem. Wszystko to po to, aby
zmaksymalizować szanse osiągnięcia celu, jakim jest porozumienie.” (Kolb, 1983, s. 72). Według
Dictionary of Conflict Resolution strategia obejmuje plan działania, postępowanie i cele
cząstkowe, które umożliwiają realizację celu nadrzędnego. Strategie – które mogą być
przyjmowane zarówno przez mediatora, jak i strony sporu - realizowane są poprzez
taktyki. Przyjmowane w toku rozwiązywania sporu strategie opierają się na przyjętych
ogólnych założeniach i sposobie postrzegania sytuacji, co za tym idzie towarzyszą im
specyficzne koncepcje celów, zasad i reguł postępowania. Analiza tego stwierdzenia w
kontekście mediacyjnym przynosi wniosek, iż strategie mediacyjne powinny opierać się na
przyjętym modelu mediacji. (Yarn, 1991, s. 403 – 404). W literaturze polskiej pojęcie
strategii definiują Kalisz i Zienkiewicz, dla których strategia oznacza tworzenie planu
konkretnej mediacji, w ramach którego: „mediator powinien potrafić wieloaspektowo określić
niezbędne do osiągnięcia cele konkretnej mediacji, zbudować ich hierarchię (relację nadrzędności i
podrzędności) oraz dobrać i zastosować optymalne strategie i techniki mediacyjne służące ich pełnej
realizacji.” (Kalisz, Zienkiewicz, 2009, s. 56).
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U części autorów pojęcie strategii nakłada się znaczeniowo z pojęciem modelu
mediacji. W literaturze nakładanie pojęć widać m.in. w koncepcji Langa i Taylor, opisanej
w pozycji pt. The Making of Mediator. Developing Artistry in Practice (Lang & Taylor, 2000),
poświęconej m.in. tematyce metodologicznego kontekstu badań oddziaływania mediatora.
Zdaniem autorów „model” należy rozumieć, jako sposób działania w mediacji. Modele
pokazują idealny sposób podejścia, lub najlepsze praktyki dla specyficznych odbiorów czy
problemów. Modele to szerokie sugestie, wskazówki praktyczne, które opierają się na
konkretnej logice wyjściowej i mogą być stosowane do szczegółowych przypadków,
problemów czy kontekstów.

(Lang & Taylor, 2000, s. 101). Na podstawie

przywoływanych przez autorów metafor, można dojść do wniosku, że w istocie treścią
terminu „model” jest raczej sposób działania, który w przyjętej w niniejszej pracy
terminologii opisywany jest mianem „strategii”. Natomiast równoznaczne z „modelem” w
rozumieniu niniejszej pracy będzie opisywane przez Langa i Taylor pojęcie „teorii
bazowych” oraz kluczowych wartości i przekonań, wchodzących w zakres tzw.
„konstelacji teorii”. To rozróżnienie zapewne tylko w części oddaje zamysł autorów,
którzy w innych miejscach swoich rozważań mówią łącznie o „podejściach” i „modelach”
odnosząc się jednocześnie zarówno do sposobów działania, jak i pewnych założeń
leżących u ich podstaw. (Lang & Taylor, 2000).
Niejasność terminologiczna towarzyszy również pojęciom „modelu” i „stylu
mediacji”. Rozgraniczenia między tymi terminami dokonuje Tański, który definiuje
„podejście do mediacji”, jako poglądy mediatora na cel mediacji, rolę mediatora i stron
oraz dopuszczalne metody i techniki pracy, natomiast „style mediacyjny”, rozumie jako
indywidualny sposób pracy, wynikający z osobowości mediatora (Tański, 2007). Choć
pojęcia modelu i stylu mediacji wydają się denotować dwa odrębne zagadnienia, w
literaturze bywają używane zamiennie. Jak wskazują Kressel, Henderson, Reich i Cohen
(2012, s. 140) pojęcie stylu mediacyjnego bywa używane w rozumieniu modelu mediacji
(Donohue, 2006, Putnam, 2006; Charkoudian, 2012), modelu umysłowego (Kressel &
Gadlin, 2009), ramy poznawczej albo metody (Hyman, 2010), odgrywanej roli (Kolb
1983), strategii bądź podejścia mediacyjnego (Putnam 2009); a także techniki (Riskin,
1996).
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Część autorów rezygnuje z pogłębionej egzegezy językowej, przyjmując, że pojęcia
te oznaczają to samo. Do grupy tej zaliczyć można np. Boulle’a, Colatrellę Jr. i
Picchioniego (2008, s. 236), używających słowa „styl”, w rozumieniu: „model” („’modele’
mediacyjne odnoszą się do różnych stylów mediacji” – Boulle, Colatrella Jr., Picchioni, 2008, s. 9),
lub „sposób” („Podobnie, jak w przypadku większości innych funkcji mediatora, istnieje wiele stylów
wspierania porozumienia. Poniżej przedstawiamy sposoby, z pomocą których mediator wspiera
porozumienie.” Boulle, Colatrella Jr., Picchioni, 2008, s. 235). Termin „styl mediacyjny”
wykorzystuje do opisu modelu mediacji również Kressel
Autorzy, koncentrujący się na analizie osobowościowego aspektu roli mediatora,
przyjmują założenie o odmiennej konotacji „modelu mediacji” i „stylu mediacyjnego”,
wskazuje jednak, że w praktyce działalności mediatorów przejawiają się one w ten sam
sposób. Takie podejście prezentują m.in. Kauffman i Davis, które planowo utożsamiają
„styl” z „podejściem (modelem) mediacyjnym”, uważając, iż głównym czynnikiem
wpływającym na przebieg mediacji, jest charakter mediatora, przekładający się na sposób
prowadzenia mediacji, łączący w jedno styl i podejście mediatora. Np. osoba autorytarna
będzie realizowała styl ewaluatywny, w ramach ewaluatywnego podejścia mediacyjnego.
(Kauffman & Davis, 2006, s. 110). Pojęcie „stylu”, rozumianego jako zindywidualizowany
sposób działania mediatora, pojawia się także w rozważaniach Kalisz i Zienkiewicza.
Autorzy ci dochodzą do wniosku, że styl oddziaływania mediatora jest z jednej strony
funkcją osobowości mediatora, z drugiej strony może być świadomie dobierany pod
kątem potrzeb danej mediacji. Jednocześnie wskazują, że styl jest wypadkową stosowanej
strategii, czyli modelu mediacji. (Kalisz, Zienkiewicz, 2009, s. 56).
Jeszcze inne podejście prezentuje Tański, który w publikacji: „Kwestia stylu. Jak
pracują mediatorzy i co z tego wynika dla stron?” (2007) przybliża polskiemu odbiorcy mediację
facylitatywną (wspomagającą), ewaluatywną (ocenną) i transformatywną. Przedstawione
podejścia Tański nazywa „odmianami”, czasami używając również w tym kontekście
nazwy „styl”, podkreślając, że ze względu na fakt iż jego opis bazuje na obserwacjach
praktycznych zachowań, nie zaś na teorii naukowej, nieadekwatne byłoby nazywanie ich
modelami. Uzasadniając przyjęte nazewnictwo opisywanych zjawisk, Tański stwierdza:
„Nie nazywam ich modelami, bo nie są oparte na jakichś rozbudowanych teoriach, lecz raczej stylami,
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czyli specyficznymi metodami pracy preferowanymi przez praktyków, metodami odnoszenia się do sprawy,
stron i problemu.” (Tański, 2007, s. 11).
Ostatnią kwestią wymagającą wyjaśnienia jest różnica między pojęciem „model
mediacji” a wykorzystywanym często w literaturze przedmiotu pojęciem „rodzaju
mediacji”. Rodzaj mediacji można inaczej określić, jako obszar praktyki mediacyjnej. Jest
to kategoria przewodnia typologii opartej na kryterium treści konfliktu, będącego
przedmiotem mediacji. Możemy więc mówić o mediacjach gospodarczych – w których
przedmiotem sporu, z jakim strony trafiają do mediatora, są sprawy natury gospodarczej,
mediacjach rodzinnych – w których osią sporu są kwestie dotyczące szeroko rozumianych
członków rodziny, etc. Typologia nie ma charakteru wyczerpującego, a poszczególne
kategorie mogą się pokrywać (tak np. w mediacjach karnych, z udziałem członków
rodziny, które są jednocześnie mediacjami rodzinnymi). Mimo trudności z precyzyjnym
zakwalifikowaniem niektórych mediacji do jednego z rodzajów mediacji, systematyka ta
jest często wykorzystywana w praktyce i jako taka tworzy powszechny język myślenia o
mediacji. Typologia jest punktem wyjścia do określania specjalizacji mediatora, a
określenie rodzaju mediacji jest niezbędne także w przypadku mediacji sądowych, w
których konflikty różnego typu są regulowane przez odrębne przepisy (prawo rodzinne,
karne, gospodarcze, etc.).
Przyjęta terminologia badawcza
Na potrzeby tej pracy i dla jasności wywodu w dalszych częściach rozważań
wykorzystywane będą następujące pojęcia:
- dla poziomu założeń teoretycznych - „model mediacji” rozumiany jako zbiór
założeń filozoficznych odnośnie natury konfliktu i możliwych sposobów radzenia sobie z
nim; koncepcja istoty mediacji, jej celu i roli mediatora, oraz sposób rozumienia
obowiązujących w mediacji zasad,
- dla poziomu działań bezpośrednich - „strategia mediacyjna” - rozumiana jako
plan działań przyjęty przez mediatora w konkretnej mediacji, wskazujący cel główny i cele
cząstkowe na kolejnych etapach postępowania oraz sposoby ich osiągnięcia przy pomocy
konkretnych narzędzi mediacyjnych, a także „styl mediatora” - rozumiany jako
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specyficzna dla mediatora metoda pracy; preferowane strategie i techniki mediacyjne oraz
sposób w jaki są one wdrażane w praktyce,
- dla poziomu narzędzi mediacyjnych - terminy: „interwencje mediacyjne” i
(zamiennie) „narzędzia mediacyjne” i „techniki mediacyjne”. Termin: „interwencje
mediacyjne”

będzie

obejmował

pojedyncze

techniki

(narzędzia)

mediacyjne

wykorzystywane przez mediatora w toku mediacji. Jako odrębne znaczeniowo będzie
funkcjonowało pojęcie taktyk mediacyjnych, rozumianych jako przemyślany i celowy
sposób wykorzystania posiadanych technik (narzędzi) mediacyjnych.
Podsumowując, przyjąć należy, że wpływ mediatora na przebieg mediacji jest
funkcją systemu powiązanych ze sobą elementów, do których zaliczamy: model mediacji,
strategię opartą na koncepcji sprawy, bezpośrednie działania z wykorzystaniem narzędzi
mediacyjnych oraz indywidualny styl mediacyjny. Związki między modelami, strategiami i
doraźnymi interwencjami mediatora są złożone i wielostronne. Niewątpliwie największy
wpływ na wszystkie składowe procesu mediacji ma przyjęty model mediacji, od którego w
dużej mierze zależą zarówno przyjmowane strategie, jak i stosowane interwencje
mediacyjne.
W przyjętym rozumieniu model mediacji w ujęciu teoretycznym jest elementem
strukturalnej konstrukcji roli mediatora, zaś w ujęciu praktycznym, tzn. w formie przyjętej
przez konkretnego mediatora staje się przejawem osobowościowej definicji roli. Styl
mediacyjny, będący przejawem indywidualnego podejścia, wynikającego z predyspozycji
osobistych, temperamentu, osobowości wpisuje się w osobowościową definicję roli.

Kategorie badawcze
Model mediacji
Zgodnie z przyjętą definicją, pojęcie „modelu mediacji” określa zbiór założeń na temat
natury konfliktu, celu mediacji i roli mediatora. Można założyć, że w większości sytuacji
przyjęte przez mediatora założenia będą tworzyły względnie stały system, wpisujący się w
jeden z kilku opisanych w literaturze przedmiotu modeli idealnych. Tym samym uznać
należy, że elementem roli mediatora jest stosowanie akceptowanego przez doktrynę
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modelu mediacji. Wybór konkretnego modelu jest wypadkową osobowościowej definicji
roli mediatora (więcej na ten temat w dalszej części pracy).
Na podstawie dostępnych wyników badań trudno przesądzić, co sprawia, że dana
osoba przyjmuje konkretny model mediacji. Można domniemywać, że na przyswojenie
danego modelu mają wpływ zarówno czynniki wewnętrzne, takie jak: osobowość, wiedza i
wykształcenie, światopogląd i wyznawane wartości, jak i zewnętrzne: odbyta edukacja
mediacyjna (szkolenia i literatura), wcześniejsze doświadczenia, oddziaływanie istotnych
osób trzecich, będących autorytetami w zakresie konfliktu i mediacji. Zdaniem niektórych
autorów kluczowym czynnikiem decydującym o internalizacji danego modelu mediacji jest
ukształtowana siatka pojęć związana z wykonywanym wcześniej zawodem. Hipotezę taką
potwierdzają dane, mówiące iż wielu praktykujących mediatorów (przede wszystkim
prawników) posługuje się podejściem ewaluatywnym pomimo, że wyjściowo byli
edukowani zgodnie z założeniami modelu facylitatywnego, a literatura, autorytety i
trenerzy jednogłośnie zniechęcają do korzystania z technik ewaluatywnych (Kovach,
Love, 1996).
W doktrynie obecna jest także koncepcja, zgodnie z którą mediatorzy mogą
dysponować kilkoma modelami mediacji i dopasowywać je do okoliczności danej sprawy.
Co za tym idzie, wybór modelu w toku mediacji będzie wypadkową okoliczności danej
sprawy oraz teorii i wartości wyznawanych przez mediatora. (Lang i Taylor, 2000, s. 100).
Podejście zakładające, że mediator może dysponować kilkoma modelami mediacji i
celowo dobierać model do potrzeb danej sytuacji konfliktowej budzi jednak wątpliwości.
Podstawowa wiąże się z metodologiczną konstrukcją modelu. Jeśli traktujemy model
mediacji, jako zbiór istotnych założeń na temat konfliktu, mediacji i roli mediatora, to
założenia te - zgodnie z psychologicznym rozumieniem wiedzy -

należy uznać za

elementy systemu poznawczego danego mediatora. Uznanie pewnej teorii za prawdziwą,
wiąże się z wkomponowaniem jej elementów do systemu wiedzy, przekonań i wartości
danej osoby, który na ogół ma bardzo trwały charakter. 20 Można założyć, że jeśli

20

Podobny pogląd wyrażają Tracy & Spradlin (1994): „Aguments have been made that one should not expect most
mediators to be able to move easily between styles, because the mediators’ stylistic proclivities reflect core personal
values or engage fundamental issues of professional identity” (za: Wall, Kressel 2012, s. 407).
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przekonania na temat mediacji są elementem systemu poznawczego, to nie będą one
łatwo podatne na zmiany. Trudno sobie również wyobrazić, by w ramach jednego
systemu funkcjonowały dwie równoległe koncepcje rozumienia konfliktu i mediacji. Stąd,
wydaje się właściwe by założyć, że mediator będzie co do zasady posługiwał się jednym
stałym modelem mediacji.
Założenia o preferencji dla jednego modelu mediacji nie podważa fakt, iż dzięki
zdobytej wiedzy i doświadczeniu mediator może znać założenia wielu różnych modeli.
Jednak znajomość modelu nie jest równoznaczna z przyjęciem jego słuszności oraz wolą
wykorzystywania go w praktyce. Intelektualne przyswojenie modelu nie jest
równoznacznie z jego akceptacją, w obszarze wartości – etycznych (ocenianych w
kategoriach słuszności) bądź pragmatycznych (ocenianych w kategoriach efektywności).
Zaakceptowany model zostaje też przepuszczony przez filtr samooceny i preferencji.
Mediator podejmuje decyzje, czy odnajduje się w danym modelu i jest w stanie go
efektywnie stosować. Może więc okazać się, że choć dany mediator zna i rozumie
założenia leżące u podstaw wielu modeli mediacji, to – ze względów etycznych lub/i
pragmatycznych - decyduje się przyjąć tylko jeden z modeli wierząc, że jest on właściwy
lub/i skuteczny. Autorzy Dictionary of Conflict Resolution podkreślają, że choć mediator
może być w stanie korzystać z dowolnego podejścia, lub wdrażać szeroki zakres działań –
nawet w toku jednej i tej samej mediacji, można zdroworozsądkowo założyć, że na ogół
każdy z mediatorów będzie preferował jeden konkretny model (lub styl) mediacji. (Yarn,
1991)21.
Przekonanie o stałym charakterze modelu mediacji znajduje także poparcie w
literaturze oraz wynikach badań. Jak podkreśla Riskin: „Prawdą jest, że większość mediatorów –
świadomie, lub nie – generalnie rzecz biorąc prowadzi mediację opierając się na wiodącej orientacji.”
(Riskin, 1996, s. 35). Założenie to zostało przyjęte w badaniach Kolb (1983), a następnie
zweryfikowane badawczo w badaniach prowadzonych przez kolejnych badaczy. Uzyskane
wyniki badań prowadzą do wniosku, że podejście danego mediatora może być ujmowany

21

Przekonanie o skłonności mediatora do rutynowego stosowania stałego modelu mediacji wyraża także
Gmurzyńska (2018, s. 194).
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jako stała właściwość mediatora, niezmieniającą się w zależności od zewnętrznych
okoliczności (kontekstu pracy, typu sprawy, przebiegu postępowania mediacyjnego, etc.).
(Kressel, 2005, s. 532, Kressel, Henderson, Reich, Cohen., 2012, s. 137; Wall, Kressel,
2012, s. 407). Założenie o stałym charakterze modelu mediacji będzie punktem wyjścia do
dalszych

badań.

Wyniki

badań

prowadzonych

m.in.

przez

Kressela

i

jego

współpracowników wykazują także, że choć mediatorzy w trakcie pracy nie w pełni
uświadamiają sobie, jakie modele aktualnie realizują, to jednak zapytani przez badaczy, są
w stanie wyartykułować przyświecające im naczelne zasady i powody takiego a nie innego
oddziaływania. Udzielone odpowiedzi układają się w spójny i przekonujący schemat
myślenia o podejściach do mediacji. (Kressel, K. & Frontera, E., A.; Forlenza, S. & Butler;
F., Fish, L., 1994, s. 72).
Przedstawiony powyżej pogląd nie przekreśla możliwości, że niektórzy mediatorzy
z różnych względów będą się w swoich działaniach opierać na założeniach właściwych dla
kilku odmiennych modeli mediacji. Mediatorów tych można przyporządkować do kilku
kategorii, określonych na potrzeby tej pracy jako: poszukiwacze, pragmatycy i
integratorzy. „Poszukiwacze” to osoby będące na początku ścieżki mediacyjnej, lub
szukające bardziej efektywnych sposobów działania; „pragmatycy” – koncentrują się na
maksymalnej efektywności, w oparciu o meta-model, przyjmujący jako główne założenie
brak wiodących założeń; oraz „integratorzy” – będący zwolennikami modeli mieszanych,
łączących elementy różnych teorii (szczegółowy opis wymienionych kategorii, bazujący na
koncepcjach prezentowanych w literaturze przedmiotu zawiera Załącznik nr 2).
Strategia mediacyjna
Strategia mediacyjna to plan działań mediatora, wskazujący cel główny i cele cząstkowe na
kolejnych etapach postępowania (definiowane czasem jako „zadania”) oraz sposoby ich
osiągnięcia (na ogół przy pomocy konkretnych narzędzi i technik mediacyjnych). Rolą
mediatora jest wybór adekwatnej strategii działania, wymogi roli nie definiują jednak jej
kształtu. Choć mediatorzy mają dużą dowolność działania, zbliżona sytuacja wyjściowa
oraz wspólny zestaw narzędzi sprawiają, że w ich aktywności dostrzec można pewne
schematy, które są powielane w różnych mediacjach i przez różnych mediatorów. W
schemat działania wpisują się takie elementy jak: rodzaj stosowanych technik i narzędzi
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mediacyjnych oraz częstotliwość i okoliczności ich wykorzystywania; koncentracja na
pewnych szczególnych obszarach lub zadaniach mediacyjnych; wprowadzana struktura
mediacji. Analiza powiązań między poszczególnymi elementami tego schematu może
prowadzić do zrekonstruowania stosowanej przez mediatora strategii mediacyjnej.
Strategia jest wypadkową: okoliczności i przyjętego modelu mediacji. Przekonanie,
że strategia jest wypadkową modelu mediacji można znaleźć w Dictionary of Conflict
Resolution, którego autor przyjmuje, że cele i strategie są wypadkową filozofii i stylu
mediatora (Yarn, 1991, s. 273). Warto w tym miejscu uściślić, że zgodnie z przyjętym
rozumieniem omawianych pojęć, podstawowe cele konkretnej mediacji będą wyznaczone
przez przyjętą a priori filozofię mediacji (czyli model mediacji). Strategie będą zaś
nadbudowane na założeniach modelu, z uwzględnieniem konkretnych okoliczności danej
sprawy. Elementem strategii będzie konkretyzacja celów działania oraz wyznaczenie celów
cząstkowych. Wydaje się, że przyjmując powyższe rozumienie pojęcia strategii należy
uznać że jest ona wypadkową osobowościowej definicji roli mediatora.
Strategie realizowane przez danego mediatora mogą mieć charakter względnie stały
(tzn. w podobnych okolicznościach mediator będzie wykorzystywał podobne strategie)
lub czysto sytuacyjny (strategie są przez mediatora konstruowane ad hoc, nie ma
podobieństw pomiędzy strategiami wykorzystywanymi w podobnych okolicznościach).
Zwolennicy tezy o względnej stałości i spójności realizowanych strategii mediacyjnych
próbują

identyfikować

obserwowane

strategie

mediacyjne.

Najbardziej

znana

kategoryzacja dzieli strategie na merytoryczne [content strategy] i proceduralne [process
strategy]. Strategie merytoryczne zakładają zmianę w obrębie przedmiotu sporu - np.
poprzez wykorzystanie takich taktyk, jak sugestie, zachęcanie do ustępstw, wprowadzanie
ograniczeń czasowych, etc. Natomiast strategie proceduralne mają na celu oddziaływanie
na sposób, w jaki strony postrzegają spór - np. poprzez edukowanie stron, proponowanie
ułatwień komunikacyjnych, etc. (Yarn, 1991, s. 285).
Bezpośrednie działania mediatora
Trzecią - obok przyjętego modelu mediacji i realizowanej strategii mediacyjnej płaszczyzną obserwowanego wpływu mediatora na przebieg mediacji są bezpośrednie
działania podejmowane przez niego w toku procesu. W swoich działaniach mediatorzy
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korzystają z pewnej puli narzędzi mediacyjnych. Pula ta nie ma charakteru kompletnego,
ani zamkniętego i pozostaje poza zakresem definicji roli mediatora. W trakcie mediacji na
dobór narzędzi wpływają bieżące okoliczności konfliktu, ale także szersza strategia
mediacyjna, przyjęty model mediacji oraz indywidualny styl danego mediatora. Z
pewnością część narzędzi: technik i sposobów działania, należy do stałego zasobu
mediatora i jest standardowo wykorzystywana przez przeważającą większość mediatorów.
Można założyć, że model mediacji wyznacza zbiór narzędzi i technik sugerowanych oraz
zbiór narzędzi i technik niedozwolonych. Bardzo wiele technik znajduje się jednak w
szarej strefie – nie są sugerowane jako optymalne, ale nie są również wyraźnie
niedozwolone. Mediator może również czerpać z innych źródeł pomysły na to, w jaki
sposób najskuteczniej wspierać strony w ich dążeniu do porozumienia.
Część autorów przygląda się przebiegowi mediacji od strony doraźnej skuteczności
wykorzystywanych przez mediatorów narzędzi działania. Podkreślają oni, że narzędzia są
przez mediatorów dobierane pod kątem potrzeb stron i konkretnych okoliczności
konfliktu. Odpowiedni dobór technik jest warunkiem skuteczności prowadzonych działań
mediacyjnych. Zdaniem Nordhelle wybór narzędzi działania powinien być warunkowany
analizą i rozumieniem konfliktu. Narzędzia należy dobierać w zależności od tego, co
zdaniem mediatora jest przyczyną konkretnego konfliktu. (Nordhelle, 2010, s. 186). W
tym ujęciu motywacja do wykorzystania konkretnych narzędzi działania ma u swoich
źródeł nie tylko okoliczności same w sobie, ale także ich ocenę, opierającą się na
założeniach zawartych w przyjętym modelu mediacji. Gmurzyńska wskazuje, że
mediatorzy powinni być elastyczni w wyborze technik mediacyjnych. Aby działać
skutecznie, powinni w sposób świadomy i przemyślany dostosowywać prowadzenie
mediacji do charakteru sporu oraz potrzeb i oczekiwań stron. (Gmurzyńska, 2018, s. 177178)
Badaczy interesuje także szersze zrozumienie mechanizmów doboru sposobów
oddziaływania mediatora na przebieg mediacji, wykraczające poza doraźne reagowanie na
bieżące wymogi sytuacji. Interwencje mediatora poddawane są analizie w kontekście ich
związków z przyjętym przez mediatora modelem mediacji jako przejaw przyjętej strategii
mediacyjnej lub jako emanacja stylu mediacyjnego danego mediatora.
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Podsumowując, stwierdzić należy, że obserwowane w mediacji interwencje
mediatora opierają się na ogół na przyjętym modelu mediacji, wyrażając zarazem styl
prowadzenia mediacji charakterystyczny dla danego mediatora. Dobór interwencji może
wynikać z realizowanej strategii czy stosowanych doraźnie taktyk mediacyjnych.
Pojedyncze interwencje mogą mieć charakter przypadkowy i doraźny, nie będąc
elementami żadnej strategii, ani taktyki mediacyjnej. Mogą też być z jakiegoś względu
(eksperyment mediacyjny, pomyłka, błąd mediatora, etc.) niespójne z przyjętym modelem
mediacji.

Natomiast

analizowane

całościowo

(z

uwzględnieniem

ich

rodzaju,

częstotliwości i kontekstu wykorzystywania) mogą przybliżyć przyjęty przez mediatora
model mediacji oraz pomóc w zrekonstruowaniu strategii mediacyjnej.
Styl mediatora
Styl mediatora wydaje się najtrudniej uchwytną ze wszystkich kategorii. Zgodnie z przyjętą
w literaturze definicją styl działania będzie rozumiany jako typowy dla danej jednostki
sposób wykonywania pewnych czynności. (Strelau, 2004, s. 710). W kontekście
mediacyjnym będzie to oznaczać specyficzny dla danego mediatora sposób prowadzenia
aktywności mediacyjnej, zgodnie z ujęciem Kressela, Hendersona, Reicha i Cohen (2012,
s. 140) definiujących styl mediacyjny, jako spójny zestaw strategii i taktyk stosowanych
przez mediatora w praktyce mediacyjnej, nierozerwalnie związany z ramą poznawczą
definiującą rolę mediatora. Kategoria stylu mediacyjnego będzie zatem opisywała
osobowościowy wymiar roli w zakresie podstruktury sposobu odgrywania roli.
Indywidualny styl danego mediatora będzie się przejawiał poprzez stosowane strategie,
taktyki i techniki (narzędzia) mediacyjne – przy czym o stylu mediatora przesądzać będzie
raczej forma, częstotliwość bądź sposób stosowania pewnych technik, niż sam ich dobór
– jak i sposób komunikowania się ze stronami, tempo działania, atmosfera, a nawet
sposób ubierania i materialne otoczenie, w jakim działa mediator.
Większość autorów zgadza się co do tego, że styl wynika z osobowości mediatora
(Kauffman & Davis, 2006, s. 110, Kalisz, Zienkiewicz, 2009, s. 56), co wpisuje się w
założenie że osobowościowa definicja roli jest komponentem osobowości jednostki.
Można przypuszczać, że na właściwy dla danego mediatora styl mediacyjny obok
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czynników osobowościowych i temperamentalnych wywierają wpływ także takie czynniki
wewnętrzne, jak aktualne samopoczucie oraz posiadana wiedza i doświadczenie.
Styl mediatora, odporny na zmiany pod wpływem czynników zewnętrznych,
przejawia się na różne sposoby i na wielu poziomach. Ze względu na dużą ilość i
skomplikowane konfiguracje składających się nań elementów, identyfikacja i klasyfikacja
indywidualnego stylu jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Indywidualny styl mediatora
wywiera piętno na wszelkich przejawach aktywności mediatora w toku mediacji. Można
również domniemywać, że istnieją związki pomiędzy stylem, a modelem mediacji.
Jednocześnie jednak, z uwagi na to, że jego źródłem jest względnie stała konstrukcja
osobowości mediatora, styl mediatora wydaje się nie podlegać większym wahaniom.
Związek między stylem, a strategią i stosowanymi narzędziami ma charakter
jednokierunkowy, co oznacza, że ani strategia, ani stosowane narzędzia nie wpływają
modyfikująco na sposób działania, którego emanacją jest styl charakterystyczny dla
danego mediatora. Styl mediatora wydaje się zatem zmienną niezależną od jego roli.
Inaczej mówiąc, mediator może pełnić swoją rolę w sposób w pełni zgodny z jej
wymogami, w dowolnie wybranym, właściwym dla siebie stylu.

Modele mediacji
Przegląd modeli mediacji
Prowadzone przez wielu autorów prace mające na celu zidentyfikowanie i opisanie
aktywności mediatora w mediacji doprowadziły do sytuacji, w której równolegle
funkcjonuje wiele koncepcji teoretycznych, naświetlających sposób, w jaki teorie i
wartości wpływają na działania mediatora. Koncepcje te nie mają wyczerpującego
charakteru i nie składają się w spójną całość. Osią prowadzonych rozważań jest jednak to
samo zagadnienie: identyfikacja założeń i działań, które składają się na specyficzną
praktykę prowadzenia mediacji. Dla jego określenia wykorzystywane są różne terminy,
takie jak: styl mediatora (Marlow, 1987), styl mediacyjny (Kressel, 1994, 2007), model
(Della Noce, 1997, 2009, 2012; Oberman, 2005) czy orientacja (Riskin, 1994, 1996, 2003;
Bush i Folger, 1996).
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Zamieszanie

terminologiczne

jest

sygnałem

szerszych

niespójności

konceptualnych. Jak wskazują we wstępie do prowadzonych badań Charkoudian, de Ritis,
Buck i Wilson: „Literatura oraz toczący się dyskurs mediacyjny pozwalają uwierzyć, że istnieją
możliwe do wyodrębnienia podejścia do mediacji, które w wyraźny sposób odróżniają się od siebie
wzajemnie. (…) I choć każdy pojedynczy artykuł dowodzi, że różnice pomiędzy podejściami mogą być
uchwycone, brakuje w literaturze konsensusu, jak je ująć, oraz w jaki sposób poprowadzić między nimi
rozróżnienie.” (Charkoudian, de Ritis, Buck i Wilson, 2009, s. 296 - 297). Współistnienie
wielu teorii, z których część jest ze sobą wewnętrznie sprzeczna, prowadzi co chaosu
pojęciowego, który przekłada się na funkcjonowanie praktyki mediacyjnej. Badania
dowodzą, że sami mediatorzy mają poważne trudności z identyfikacją i opisaniem
przyjętych przez siebie podejść mediacyjnych. Brak jednolitej terminologii powoduje, że
używają tych samych nazw na określenie różnych podejść bądź różnych nazw wobec tego
samego podejścia. (Charkoudian, de Ritis, Buck i Wilson, 2009; Picard, 2004, s. 295 i
nast.). Istnienie problemów z rozumieniem i definiowaniem podejść mediacyjnych
(modeli mediacji) potwierdziły wyniki dwuletnich badań nad sądowym zastosowaniem
metod ADR w Nowym Jorku, prowadzonych przez Prezesa Sądu Odwoławczego dla
Nowego Jorku, Judith S. Kaye (za: Love, 1997).
W niniejszym rozdziale przedstawiony zostanie przegląd wybranych podejść
(modeli) mediacyjnych. Opisane zostaną koncepcje teoretyczne, które wywierają
największy wpływ na praktykę działania mediatorów, kreując wymogi właściwego
postępowania. Celem poniższej prezentacji będzie nie tylko zreferowanie tych koncepcji,
ale również próba ich rekonstrukcji w kategoriach spójnych modeli mediacyjnych.
Punktem wyjścia będzie wyodrębnienie przyjętych w danej koncepcji założeń na temat
celu mediacji, roli mediatora oraz podstawowych zasad mediacji. Założenia te są w części
teorii formułowane expressis verbis, w innych - w sposób dorozumiany wpływają na sposób
prowadzenia praktyki mediacyjnej. Takie ujęcie tematu pozwoli zaprezentować podejścia
na tej samej płaszczyźnie jako względnie jednolite modele mediacyjne.
Zaprezentowane zostaną: mediacja facylitatywna, ewaluatywna, transformatywna,
terapeutyczna, narratywna, humanistyczna, strukturalna, systemowa i strategiczna.
Dokonany wybór bazuje na koncepcjach najpełniej opisanych w literaturze, które
wywierają najsilniejszy wpływ na rozwój teorii i stosowanie praktyki mediacyjnej. Lista ta
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nie ma charakteru zamkniętego. Jest możliwe, że mogą istnieć podejścia wykorzystywane
przez większe lub mniejsze grupy mediatorów, które nie doczekały się swojego
rozwinięcia teoretycznego. Z czasem pojawią się zapewne kolejne pomysły na to czym
jest mediacja, lub w jaki sposób należy ją prowadzić.

Można jednak z duża dozą

prawdopodobieństwa przyjąć, że w chwili obecnej zaprezentowane podejścia mediacyjne
obejmują większość stosowanych współcześnie w Polsce praktyk mediacyjnych.
Niezależnie od źródeł ich powstania i ścieżek ewolucji, przedstawione modele
będą analizowane jako odrębne, niezależne od siebie konstrukty. Różni autorzy w
odmienny sposób postrzegają związki między poszczególnymi modelami mediacji. Wielu
autorów analizowało podejścia do mediacji w kategoriach dychotomicznych22. Inni
próbowali uporządkować orientacje mediacyjne w sposób bardziej systemowy. Niemal
każda ze wskazanych propozycji rodziła gorące dyskusje, co do celowości i możliwości
zastosowania wskazanego kryterium podziału - na ogół odwołującego się do definicji celu
mediacji, roli mediatora lub przyjętego stylu mediacyjnego. (Yarn, 1991, s. 273 i nast.). Jak
dotychczas żadne z proponowanych kryteriów podziału nie doprowadziły do
bezdyskusyjnego uporządkowania, które miałoby zarazem charakter wyczerpujący
(uwzględniający wszystkie możliwe typy mediacji) i rozłączny (pozwalający na jasne
przyporządkowanie mediacji do jednej z dwóch grup). Ponieważ w prezentowanych w
doktrynie poglądach trudno doszukać się spójności, tym bardziej istotne jest przyjęte w
pracy założenie, mówiące o niezależności poszczególnych modeli.

Mediacja facylitatywna (klasyczna)
Najbardziej typową formą mediacji jest w naszej kulturze mediacja facylitatywna, zwana
również klasyczną, wspomagającą lub podstawową. (Tański, 2007, s. 12; Moore, 2009). Z
perspektywy części autorów jest to wręcz „mediacja w czystej formie” (polemicznie:
Stempel, 1996-1997 s. 974), podejście najpełniej realizujące wymogi klasycznej definicji,
określającej mediację jako dobrowolne postępowanie, w którym neutralna i bezstronna

22

Najbardziej znane dychotomiczne kategoryzacje mediacji: podejście ewaluatywne v. podejście facylitatywne
(Riskin, 1994c, 1996); nastawienie na porozumienie v. nastawienie na rozwiązanie problemu (Kressel &
Frontera, Forlenza & Butler, Fish, 1994); nastawienie na porozumienie v. nastawienie na komunikacje (Kolb i
współpracownicy, 1983), orientacja na rozwiązanie problemu v. orientacja na zmianę (Kauffman, Davis, 2006),
pragmatyczne rozwiązanie problemu v. transformacja (Bush, Folger, 1996).
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osoba trzecia poprzez niewiążące i akceptowane przez uczestników interwencje wspiera
strony w rozwiązywaniu konfliktu i dochodzeniu do porozumienia.23

Podstawowe założenia
Mediacja facylitatywna opiera się na przekonaniu, że stronom w konflikcie zależy na
dojściu do porozumienia. Celem mediacji jest więc osiągnięcie porozumienia. Ponieważ
nie są w stanie porozumieć się we własnym zakresie, zwracają się do mediatora, który ma
im w tym pomóc. Rolą mediatora jest wsparcie stron w komunikacji zmierzającej do
rozwiązania istniejącego konfliktu oraz zawarcia porozumienia. Jednocześnie, podejmując
działania mediator musi pamiętać, że to strony są ekspertami w zakresie swojego
konfliktu, to do nich należą wszystkie decyzje merytoryczne. To strony wiedzą, co chcą
osiągnąć i jakie porozumienie będzie je satysfakcjonować. Decyzja o rozpoczęciu i
kontynuowaniu mediacji w całości należy do nich. Z mediacją facylitatywną mamy zatem
do czynienia wówczas, gdy mediator stara się pomóc stronom w taki sposób, by mogły
rozwiązać problem na własnych zasadach (Guthrie, 2001, s. 146; Riskin, 1996, s. 24,
Gmurzyńska, 2018, s. 179). Dzięki elastyczności i dopasowaniu do potrzeb stron, a także
neutralności i bezstronności mediatora mediacja facylitatywna staje się formą pomocy o
niemalże „przezroczystym” charakterze (Tański, 2007, s. 12).
Ważnym elementem konstrukcji tego podejścia do konfliktu, jest przekonanie, że
sprzeczności istniejące na poziomie stanowisk stron nie przekreślają możliwości istnienia
obszaru wspólnego na poziomie ukrytych interesów. Trudności z rozwiązaniem konfliktu
wynikają z blokad komunikacyjnych oraz emocji towarzyszących procesowi szukania
rozwiązań. Drogą do rozwiązania konfliktu jest usunięcie istniejących blokad i
przepracowanie trudnych emocji. Instrumentalnym celem mediacji, którego osiągnięcie
może prowadzić do założonych wyjściowo rezultatów, może być identyfikacja potrzeb i
interesów stron prowadząca do ujawnienia obszarów, w których strony mają szanse na
porozumienie lub kompromis.

23

Inaczej widzi tę kwestię L. Riskin, jeden z pierwszych autorów wskazujących, że mediacja facylitatywna nie
jest synonimem mediacji per se, lecz jednym z kilku równoprawnych podejść do mediacji. Rozważania na ten
temat przedstawił w artykule „Understanding Mediators’ Orientations, Strategies and Techniques: A Grid For
the Perplexed” (1996).
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W mediacji facylitatywnej nacisk kładziony jest nie na subiektywne odczucia stron:
poczucie rozwoju czy wzbogacenia wewnętrznego, zwiększenie wzajemnego zrozumienia,
lecz na wymierny rezultat w postaci konkretnego porozumienia. Zatem podstawowym
miernikiem skuteczności działań mediacyjnych będzie osiągnięcie przez strony
porozumienia. Ich satysfakcja ma w tym przypadku znaczenie drugoplanowe.
Podstawowe zasady prowadzenia mediacji facylitatywnej wynikają z przyjętej
definicji, zgodnie z którą mediacja jest dobrowolna, a mediator w toku postępowania musi
zachowywać neutralność i bezstronność. Strony są ekspertami w swojej sprawie (zasada
samostanowienia), zaś mediator jest jedynie specjalistą od procesu. Konsekwencją
przyjęcia takich założeń jest przekonanie że mediator może mieć dowolne wykształcenie i
nie musi znać się na przedmiocie sporu, nie jest mu również niezbędna wiedza z obszaru
prawa i procedur administracyjnych. W rolę mediatora wpisana jest realizacja
następujących zadań: ułatwianie (facylitowanie) komunikacji, wspieranie wzajemnego
zrozumienia oraz koncentrowanie stron na interesach i kreatywnym szukaniu rozwiązań.

Stosowanie mediacji facylitatywnej w praktyce – zadania mediatora
Podstawowe założenie mediacji facylitatywnej, iż mediator jest odpowiedzialny za proces
dochodzenia przez strony do porozumienia, sprawia, że podejście facylitatywne jest silnie
umocowane w praktyce. Jak wskazują Boulle, Colatrella Jr., Picchioni: „w mediacji
facylitatywnej mediator prowadzi postępowanie według jasnej linii działania.” (Boulle, Colatrella Jr.,
Picchioni, 2008, s. 12). Mediatorzy powinni przestrzegać określonych zasad, często
ujmowanych w postaci standardów prowadzenia mediacji, oraz korzystać z odpowiednich
narzędzi - procedur i technik, zgodnych z duchem mediacji facylitatywnej. Zarówno
zasady, jak i narzędzia, właściwe dla mediacji facylitatywnej zostały w literaturze
przedmiotu dość szeroko opisane. Ich przedstawienie wiąże się jednak z dwoma
trudnościami. Pierwsza wynika z faktu, iż dla wielu autorów mediacja facylitatywna jest
synonimem mediacji jako takiej, w związku z czym prezentowane przez nich procedury i
narzędzia mają raczej charakter ogólno-mediacyjny, niż specyficznie facylitacyjny. Druga
trudność ma charakter pojęciowy. Teksty poświęcone tematyce przebiegu mediacji często
łączą w jedną kategorię role i działania mediacyjne, w związku z czym trudno wyodrębnić
procedury i narzędzia działania z szerszego i bardziej ogólnego obszaru zadań, wpisanych
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w rolę mediatora. Trudność tę można zaobserwować np. w tekstach Love, która w części
publikacji opisuje działania mediatora, takie jak np. wspieranie wzajemnego zrozumienia,
koncentrowanie na interesach, kreatywne szukanie opcji rozwiązań, jako zadania
składające się na rolę mediatora (Love, 1997), w innych te same aktywności traktuje jako
narzędzia działania. (Kovach, Love, 1996).
Pomimo opisanych utrudnień, dostępne materiały dostarczają wystarczająco dużo
danych, by w miarę precyzyjnie opisać ogólny sposób działania mediatora facyliatywnego
oraz wskazać grupy wykorzystywanych przez niego narzędzi. Zgodnie z założeniami
facyliatywnego modelu mediacji, mediator nadaje procesowi rozwiązywania sporu
przejrzystą, liniowo-etapową strukturę. Pomaga wprowadzać reguły prowadzenia
spotkania. (Tański, 2007, s. 12). W toku mediacji aktywnie czuwa nad jej przebiegiem i
stymuluje proces szukania możliwości porozumienia. Pomaga w dojściu do istoty sporu,
określeniu kwestii do dyskusji oraz sprawną wymianą informacji między stronami.
(Gmurzyńska, 2018, s. 182). Mediator nie proponuje żadnych rozwiązań, a tym bardziej
nie angażuje się w ocenę prawną stanu faktycznego, zachowując pełną neutralność i
bezstronność. (Riskin, 1996; Guthrie, 2001, Boulle, Colatrella Jr., Picchioni, 2008, s. 12).
W swoich działaniach stara się nakierować strony na siebie wzajemnie [re-orient], słucha
uważnie, pomaga w komunikacji, zwraca uwagę na kwestie emocjonalne i relacyjne.
(Guthrie, 2001, s. 149). Jako że do zadań mediatora należy pomoc stronom w
konstruktywnym radzeniu sobie z emocjami, przezwyciężaniu blokad komunikacyjnych
oraz radzeniu sobie z impasem (Tański, 2007), korzysta on z szerokiej gamy technik
wspierania komunikacji, takich jak: parafraza, przeformułowanie, neutralny język czy
techniki

budowania

zrozumienie

oraz

procedur

i

narzędzi

pomagających

w

przezwyciężaniu trudności emocjonalnych, takich jak: wentylacja, blokowanie czy
normalizacja.

Ocena i komentarze – mediacja facylitatywna jako synonim mediacji per se
Mediacja facylitatywna jest synonimem mediacji dla większości polskich teoretyków i
praktyków. Dotyczy to zarówno rozumienia mediacji w aspekcie jej celu, rozumianego
jako rozwiązanie konfliktu i osiągnięcie przez strony porozumienie, jak i roli mediatora,
postrzeganej jako wspieranie procesu komunikacji. Jak wskazują Kruk i Spasowska w
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swojej definicji mediacji: „Podkreślenia wymaga fakt, iż mediator jedynie kontroluje proces, a nie
wynik. (…) W żadnym wypadku nie jest uprawniony do narzucania rozwiązań, ani wyrażania
osobistych opinii. Ma jedynie pomagać uczestnikom mediacji w osiągnięciu porozumienia.” (Kruk,
Spasowska, 2008, s. XII). Podobnie widzi tę kwestię Bobrowicz, który zaznacza, że celem
mediacji jest osiągniecie akceptowanego przez obie strony rozwiązania konfliktu, a rolą
mediatora jest zarządzanie procesem negocjacji w sposób bezstronny i neutralny.
(Bobrowicz, 2008, s. 18 – 19). Najpełniej przekonanie o wiodącym charakterze podejścia
facylitatywnego wyraża Morek, który wskazuje, że „to właśnie zawarcie ugody rozumiane sensu
largo – jako zapobieżenie powstaniu lub rozwiązanie sporu – należy traktować jako podstawowy i
uniwersalny cel mediacji.” (Morek, 2018, s. 24). Wydaje się, że również obowiązujące w Polsce
normy środowiskowe, wyrażone m.in. w Standardach prowadzenia mediacji i
postępowania mediatora autorstwa Społecznej Rady ds. ADR promują facylitatywny
model mediacji. Prezentowany w Standardach prowadzenia mediacji i postępowania
mediatora model mediacji ma charakter facylitacyjny zarówno w kontekście założonej roli
mediatora („rzecznik rzetelnej procedury” – standard II), jak i w aspekcie przyjętego celu
mediacji

(„rozwiązanie

konfliktu”

–

preambuła;

„osiągnięcie

dobrowolnego

porozumienia” – standard II). Przekonanie to potwierdza przegląd zawartych w
Standardach zasad, kładących nacisk na neutralność i bezstronność mediatora, przy
zachowaniu samodzielności i autonomii stron, dobrowolnie zmierzających do rozwiązania
konfliktu.
Zdaniem grupy amerykańskich purystów mediacyjnych24 jedynie orientacja
facylitatywna pozwala na prowadzenie „prawdziwej mediacji”, zgodnej z wyjściową
definicją tego pojęcia. (Kovach, Love,1996; Love, 1997; Stulberg, 1997; Kovach, Love,
1998). Wskazani autorzy definiują mediację facylitatywna w opozycji do mediacji
ewaluatywnej, podkreślając, że jest ona czysto facylitatywnym, nieewaluatywnym
procesem, w ramach którego „strony są

uczone w jaki sposób rozwiązać swoje konflikty,

efektywniej się słuchać, poszerzyć swoje możliwości rozumienia i współpracy oraz tworzyć twórcze
24

Jako „puryści” określani są zdecydowani przeciwnicy określania podejścia ewaluatywnego mianem mediacji.
Do najbardziej znanych przedstawicieli tej grupy zaliczyć można: Love, Kovach i Stulberg. Pierwszy
sformułowania „puryści: użył Guthrie w tekście “The Lawyer’s Philosophical Map and the Disputant’s
Perceptual Map: Impediments to Facilitative Mediation and Lawyering “ z 2001 roku.
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rozwiązania, które budują relację i są podstawą harmonii i mają charakter wygrany-wygrany”.
(Guthrie, 2001, s. 151). Tak rozumiana mediacja facylitatywna plasuje się bardzo blisko
ujęcia transformatywnego.
Mediacja facylitatywna jest również podejściem preferowanym w większości
amerykańskich regulacji normatywnych. Przykładowo prawo mediacyjne

Florydy

definiuje mediację jako: „proces, w którym neutralna osoba trzecia nazywana mediatorem działa w
taki sposób, by zachęcać i wspierać [facilitate] rozwiązanie sporu miedzy dwoma lub więcej stronami.”
(Fla.Stat. § 44.1011 (2) (1995). Kovach i Love wyliczają stany, które podjęły wysiłki, by
uregulować mediację w sposób czystko facylitatywny. Oprócz przepisów obowiązujących
na Florydzie można wskazać regulacje Wirginii, Kalifornii, Teksasu i Minnesoty. (Kovach,
Love, 1998, s. 84 i nast.). Podobne rozwiązanie znajdziemy w zapisach Preambuły
Standardów Postępowania Mediatora (Joint Standards), zgodnie z którymi: „Mediacja to
proces, w którym bezstronna trzecia osoba – mediator – facylituje rozwiązanie sporu poprzez wspieranie
dobrowolnego porozumienia stron sporu. Mediator facylituje komunikację, wspiera zrozumienie, skupia
strony na ich interesach oraz wspiera kreatywne rozwiązywanie problemów, tak by umożliwić stronom
osiągnięcie własnego porozumienia.”

Mediacja ewaluatywna
Mediacja ewaluatywna, nazywana inaczej ocenną, powstała w Stanach Zjednoczonych w
środowisku mediatorów wywodzących się z kręgów prawnych. Autorem, który pierwszy
określił ten typ mediacji mianem „ewaluatywnego”, był Leonard Riskin.
O specyfice mediacji ewaluatywnej przesądza jej cel i sposób prowadzenia, będący
wypadkową podejścia i technik mediacyjnych wykorzystywanych przez mediatora.
Zgodnie z typologią Riskina (Riskin, 1996) podejście ewaluacyjne znajduje się na
przeciwnym biegunie, niż mediacja facylitatywna. Typologia Riskina wywołała ogromne
kontrowersje, a osią konfliktu był spór o to, czy podejście ewaluatywne można w ogóle
uznać za mediację. Riskin, broniąc przedstawionej typologii, argumentował, że
zaprezentowane

przez

niego

modele

stanowią

odwzorowanie

rzeczywistości,

niekoniecznie natomiast powinny być traktowane jako normatywny wyznacznik tego, jak
powinna wyglądać idealna mediacja. (Riskin 1996; 1996 – 1997, 2005, 2006). W toczącej
się do dziś dyskusji postawionych zostało wiele pytań, których rozstrzygnięcie pozwoliło
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znacząco rozwinąć zasób wiedzy i teorii mediacyjnej. Wśród kwestii wymagających
rozstrzygnięcia pojawiły się zagadnienia związane z ideą mediacji ewaluatywnej, jej
rozumieniem, stosowaniem, a także kwestiami definicyjnymi i terminologicznymi,
związanymi m.in. z rozróżnieniem pojęć „stylu”, „podejścia” i „technik” ewaluacyjnych,
oraz odróżnieniem ewaluatywności od dyrektywności.

Podstawowe założenia
Podobnie jak w przypadku mediacji facylitatywnej, celem mediacji ewaluatywnej jest
dojście przez strony do porozumienia. Istotna różnica między tymi dwoma modelami
mediacji polega na tym, że w mediacji ewaluatywnej porozumienie stron jest
zdecydowanie celem nadrzędnym – rozwiązanie konfliktu jest mniej ważne, niż
osiągnięcie porozumienia, które może zamknąć spór. Jest to mediacja nastawiona przede
wszystkim na wypracowanie rozwiązania wiążącego prawnie strony konfliktu - ugody.
Subiektywne odczucia stron związane z zadowoleniem z przebiegu procesu, rozwojem
osobistym, poczuciem zrozumienia i bycia zrozumianym, etc. schodzą na daleki drugi
plan. W mediacji ewaluatywnej mediator to ekspert zarówno od procesu, jak i meritum
sporu. Punktem wyjścia w mediacji ewaluatywnej jest bowiem założenie, że „strony oczekują
od mediatora, aby ten, będąc ekspertem w danej dziedzinie, poprowadził je w kierunku ugody, biorąc za
podstawę przepisy prawa, praktykę stosowaną w tej dziedzinie lub informacje dotyczące zagadnień
technicznych.” (Riskin, 1996, s. 24, tłum. za: Gmurzyńska, 2018, s. 182).
Niektórzy autorzy uważają, że to właśnie sposób ujęcia roli mediatora przesądza o
tym, że mediacja nabiera wymiaru ewaluatywnego. Panuje powszechna zgoda co do tego,
że rola mediatora nie ogranicza się do kontrolowania przebiegu mediacji, jednak zakres
jego ingerencji w meritum sporu postrzegany jest przez różnych autorów odmiennie. Na
jednym krańcu umieścić można przekonanie, którego reprezentantem jest Kressel, iż
mediacja ewaluatywna zakłada nakierowanie wysiłków mediatora na zapewnienie stronom
realistycznego oszacowania ich pozycji negocjacyjnych (Kressel, 2007, s. 251 - 252). Nieco
dalej idzie Guthrie, który stwierdza, że z mediacją ewaluatywną mamy do czynienia wtedy,
gdy mediator nie tylko pomaga stronom w komunikowaniu się, ale również dostarcza im
informacji i opinii na temat przedmiotu będącego treścią sporu. (Guthrie, 2001, s. 146).
Według skrajnego stanowiska, rola mediatora zakłada realizowanie takich zadań jak: ocena
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prawna sprawy – jej mocnych i słabych aspektów – przewidywanie ewentualnego
rozstrzygnięcia sądu oraz proponowanie sposobów rozwiązania sporu. (Riskin, 1996, s.
32, Gmurzyńska, 2018, s. 180). Przedstawione spektrum poglądów pokazuje, że wiedza
ekspercka mediatora w zakresie prawa może być wykorzystywana na różne, bardziej lub
mniej bezpośrednie sposoby. Jednak zgodnie z przyjętą definicją, każde wykorzystanie
wiedzy profesjonalnej w odniesieniu do przedmiotu sporu będzie miało charakter
ewaluacyjny.
W związku z przyjęciem przedstawionych powyżej założeń mówiących o wiodącej
roli mediatora w obszarze meritum sporu, mediacja ewaluatywna to model stosowany
głównie przez prawników lub inne osoby, które mają wiedzę ekspercką z zakresu prawa.
Model ewaluatywny mediacji jest wdrażany w ramach struktury obowiązujących norm
prawnych. Przesłanką oceny skuteczności mediacji jest „sprawiedliwe porozumienie”, zaś
kryterium sprawiedliwości pozostają normy prawne. Z powyższych względów mediacja
ewaluatywna bywa nazywana „mediacją w cieniu prawa”25.
Prezentowane ujęcie mediacji odpowiada mapie filozoficznej prawników,
postrzegających świat w kategoriach jasnych reguł, prawa i porządku oraz praw
osobistych. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że dwie podstawowe składowe mapy
filozoficznej prawników to przekonanie, że strony sporu są przeciwnikami, oraz wiara w
to, że spór powinien zostać rozwiązany poprzez ustalenie faktów i właściwe zastosowanie
prawa. (Guthrie, 2001, s. 155). Konsekwencją przyjęcia tych założeń jest skłonność
mediatorów do korzystania z ewaluatywnych narzędzi prowadzenia mediacji.
W opisie modelu ewaluatywnego widoczny jest pewien dualizm, wyrażający się w
szukaniu jego specyfiki albo wyłącznie w obszarze faktycznie wykorzystywanych technik,
albo wyłącznie w sferze przyjętych założeń. Dla części autorów podejście ewaluatywne
jest tożsame ze stosowaniem technik ewaluatywnych.26 W ten sposób odczytywać można
25

Koncepcja „mediacji w cieniu prawa” pojawiła się w artykule Mnookin, R. H., & Kornhauser, L., Bargaining in
the Shadow of the Law: The Case of Divorce, 88 Yale L.J. 950 (1979), za: Guthrie, 2001, s. 164
26

Podkreślić należy, że termin „ewaluatywny” nie jest równoznaczny z terminem „dyrektywny”, choć niektórzy
autorzy używają tych słów zamiennie (tak np. Lande, za: Kovach i Love, 1998, s. 92). Należy jednak zgodzić się z
przekonaniem głoszonym przez Kovach i Love, że mediator może być dyrektywny wobec procesu decyzyjnego,
bez jednoczesnego oceniania (ewaluowania) istoty sprawy lub wskazywania właściwych rozwiązań.
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m.in. teksty autorstwa Riskina (1994, 1996, 2006), łącznie z pionierskim artykułem
opisującym typologię kategoryzującą modele mediacji. (Riskin, 1996). Stempel mówi
nawet o „metodologii ewaluatywnej” (tak m.in. Stempel, 1996-1997, s. 956; 982). Inna
grupa autorów podkreśla znaczenie przyjętych założeń odnośnie natury konfliktu, które
same w sobie mogą nadać mediacji charakter ewaluatywny. Reprezentantem tej grupy jest
m.in. Guthrie, który wskazuje, że „ujmowanie spraw w sposób legalistyczny i konfrontacyjny
prowadzi na ogół do takiejże mediacji, natomiast ujmowanie spraw w sposób nie-legalistyczny,
nieosądzający będzie raczej skutkować mediacją facylitatywną.” (Guthrie, 2001, s. 177).
W tym kontekście pojawia się pytanie, czy do uznania danego podejścia za
ewaluatywne wystarczy wystąpienie tylko jednej z dwóch przesłanek: wykorzystywanie
technik ewaluatywnych, bądź przyjęcie założeń charakterystycznych dla mapy
filozoficznej prawników. Odpowiadając na to pytanie, wydaje się, że żadna z tych
przesłanek samodzielnie nie będzie skutkować przypisaniem danego działania do kategorii
odrębnego modelu mediacji. Niektóre techniki ewaluatywne, takie jak: ocena
merytoryczna pozycji stron czy sugerowanie rozwiązań bywają również stosowane w
innych modelach mediacji – np. w mediacji strukturalnej lub strategicznej (więcej na ten
temat w dalszej części rozdziału). Co do przyjmowanych przez mediatora założeń,
możemy uznać, że konstruują one model mediacji dopiero wówczas, gdy w obserwowalny
sposób przełożą się na działania mediatora. Wydaje się zatem, że na kompletny model
mediacji ewaluatywnej składają się dwa równoprawne elementy: opisane powyżej
założenia i wartości oraz wynikające z nich sposoby działania w mediacji, których jednym
z elementów są techniki ewaluatywne.
Podsumowując – w ujęciu modelowym z mediacją ewaluatywną mamy do
czynienia, gdy strony są traktowane jako przeciwnicy w sporze, a konflikt ma z założenia
charakter konfrontacji. Sposobem rozwiązania sporu jest ustalenie faktów i właściwe
zastosowanie prawa, któremu sprzyja racjonalne działanie i powstrzymanie reakcji
emocjonalnych. Sprawiedliwe rozwiązanie to rozwiązanie, które jest dla stron nie mniej
korzystne, niż byłoby potencjalne orzeczenie sądu w danej sprawie. Kryterium słuszności
są obowiązujące normy prawne. Celem mediacji ewaluatywnej jest ugoda, będąca

74

rezultatem wypracowania rozwiązania wiążącego prawnie strony konfliktu. Mediator
wspiera strony w dochodzeniu do porozumienia. Rolą mediatora jest kontrola nad
procesem oraz wsparcie merytoryczne stron w ocenie sytuacji od strony prawnej.
Podstawową metodą skłaniania stron do porozumienia jest ewaluacja zajmowanych przez
nie pozycji oraz przewidywanie możliwych rozstrzygnięć sądowych. Podobnie, jak w
mediacji facylitatywnej, w mediacji ewaluatywnej obowiązuje zasada dobrowolności i
bezstronności mediatora. Od mediatora nie oczekuje się natomiast pełnej neutralności.
Ograniczeniu ulega swoboda decyzyjna stron, które również w odniesieniu do meritum
sporu zdają się na wiedzę ekspercką mediatora.

Stosowanie mediacji ewaluatywnej w praktyce – zadania mediatora
Sposób działania mediatora prowadzącego mediację ewaluatywną został w literaturze
opisany dość szczegółowo. Co do zasady, mediator ewaluatywny sprawuje bardzo silną
kontrolę nad procesem. Przejawia się to zarówno w jasnym określeniu – czy czasami
wręcz narzuceniu – reguł obowiązujących na sesjach mediacyjnych, jak i w
zdecydowanym trzymaniu się ustalonej struktury spotkania. Mediacja ewaluatywna ma
charakter wyraźnie etapowy, przy czym kolejność etapów jest z góry ustalona. Mediatorzy
ewaluatywni często korzystają z narzędzia, jakim są spotkania na osobności. Niektórzy z
założenia prowadzą mediację w sposób wahadłowy, spotykając się z każdą ze stron
oddzielnie. Bywa również, że mediują tylko z pełnomocnikami, bez udziału stron.
Mediator musi być dobrze zorientowany w przedmiocie sporu: ważne jest, by mógł
wcześniej zapoznać się z aktami sprawy. Wśród technik, z których korzysta znajduje się
bowiem ocena prawna potencjalnej pozycji procesowej stron oraz merytoryczna ocena
słabych i mocnych stron poszczególnych rozwiązań prawnych prezentowanych przez
strony. Mediatorzy często odwołują się do narzędzia jakim jest BATNA (Best Alternative to
Negotiated Agreement) stron. Na etapie szukania rozwiązań mediator aktywnie pomaga
stronom, wychodząc z konkretnymi pomysłami. (Tański, 2007, s. 13). W mediacji
ewaluatywnej dopuszczalne jest także robienie przez mediatora sugestii oraz nakłanianie
stron do ustępstw lub zawarcia porozumienia.

Ewaluatywny mediator daje porady,

dokonuje oszacowań, wydaje opinie – również te na temat spodziewanego wyroku sądu,
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proponuje rozwiązania oraz naciska na uzgodnienie przez strony konkretnego
porozumienia. (Love, 1997, s. 938).

Ocena i komentarze – kontrowersje wokół mediacji ewaluatywnej
Opisane przez Riskina podejście ewaluatywne (Riskin, 1996) wywołało w środowisku
mediatorów gorącą dyskusję, na temat zgodności założeń modelu ewaluatywnego z
klasycznym rozumieniem mediacji. Duża grupa uczestników dyskusji zdecydowanie
sprzeciwiła się uznaniu podejścia ewaluatywnego za jeden z modeli mediacji. Opór wobec
zaakceptowania tego podejścia wynikał zarówno ze względów ideologicznych –
opierających się na przekonaniu o niezgodności mediacji ewaluatywnej z wartościami
przyświecającymi klasycznemu rozumieniu mediacji, jak i pragmatycznych - związanych z
faktem, iż działania ewaluatywne podważają wiarygodność mediatora jako osoby
bezstronnej i neutralnej, co z kolei może skutkować obniżeniem skuteczności mediacji,
jako procedury rozwiązywania konfliktów. Część uczestników dyskusji podkreślała fakt,
iż elementy ewaluatywne są do pewnego stopnia obecne w każdej mediacji, zaś
odpowiednio stosowana ewaluacja nie narusza podstawowych zasad mediacji. W tym
kontekście powróciło pytanie o to, jak należy rozumieć pojęcie ewaluacji. Pytanie tym
bardziej aktualne, że w panującym chaosie pojęciowym część uczestników dyskusji
zakładała, że ewaluatywność to cecha osobista mediatora, inni przyjmowali, że ewaluacja
oznacza stosowanie konkretnych technik ewaluacyjnych, a jeszcze inni byli zdania, że jest
to całościowe podejście do mediacji. Poniżej zarysowane zostały punkty widzenia stron
biorących udział w dyskusji.
Przekonanie, wyrażane m.in. przez Riskina, że w praktyce mediacyjnej
wykorzystywany jest zarówno model ewaluatywny, jak i facylitatywny zdecydowanie
krytykują tzw. puryści mediacyjni, którzy uważają, że jeśli dane postępowanie zawiera
elementy ewaluacji, to nie jest mediacją, lecz inną formą ADR, lub ew. modelem
hybrydowym. (Guthrie, 2001, s. 146-147). Zdaniem tej grupy autorów działania
ewaluatywne są niezgodne z definicyjną rolą mediatora, jaką jest: bezstronne i neutralne
wspieranie stron w samodzielnych działaniach, do których należy m.in. samodzielne
ocenianie przez strony swojej pozycji. (Kovach, Love, 1996). Jak wskazuje Love, role
ewaluatora i mediatora są z definicji sprzeczne. Ewaluacja promuje polaryzację i
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okopywanie się na swoich stanowiskach, co nie sprzyja właściwemu dla mediacji
konsensualnemu dochodzeniu do porozumienia. Kodeksy etyczne ostrzegają mediatorów
przed łączeniem ról. Ponadto do ewaluacji zdolni są przede wszystkim prawnicy, co
zamyka dostęp do zawodu dla szerokiej grupy osób innych profesji. Ewaluacja jest
niebezpieczna także dlatego, że prawo nie przewiduje wystarczających środków
zabezpieczających uczestników przez skutkami niewłaściwie dokonanej ewaluacji.
Ponadto, mediacja ewaluatywna zabija kreatywność stron i może prowadzić do
przerwania negocjacji. Może być także odczytywana jako naruszenie neutralności
mediatora. (Love, 1997, s. 939).
Konkludując,

wychodzący

z

pozycji

ideologicznych

krytycy

podejścia

ewaluatywnego są zdania, że ewaluacja rozumiana jako ocena szans danej sprawy w sądzie
może być czasami przydatna, ale nie powinna być nazywana „mediacją” ponieważ zaciera
to granicę między mediacją, jako procesem opartym na interesach, a neutralną ewaluacją,
procesem opartym o prawo. (Ware, 2001, s. 227).
Krytycy mediacji ewaluatywnej wychodzący z pozycji pragmatycznych, wskazują,
że mediator korzystający z tej metody może być przez uczestników mediacji odbierany,
jako stronniczy - szczególnie w sytuacjach, gdy dokonana przez niego ocena sytuacji
prawnej jest zdecydowanie bardziej korzystna dla jednej ze stron. (Gmurzyńska, 2018, s.
180). Ponadto w związku z faktem, iż model ewaluatywny narusza zasadę neutralności
mediatora i zasadę autonomii woli stron, w niektórych stanach został zakazany na mocy
ogólno obowiązujących przepisów prawa oraz kodeksów deontologicznych. (Kauffman,
Davis, 2006, s. 107).
Inną opinię na temat mediacji ewaluatywnej prezentują prawnicy amerykańscy,
którzy w obawie, iż mediacja facylitatywna może prowadzić do rozwiązań naruszających
zasady słuszności, w większości optują za dopuszczalnością podejścia ewaluatywnego. W
środowisku prawniczym mocno krytykowane są rozwiązania przyjęte w wielu stanach,
które zabraniają wykorzystywania ewaluacji w toku mediacji. Państwo [state] popełnia
błąd, narzucając skrajnie sformalizowaną wersję modelu mediacji facylitatywnej, która w
niektórych przypadkach może prowadzić do zinstytucjonalizowanej niesprawiedliwości.
Zwolennicy podejścia ewaluatywnego wychodzą z przekonania, że nadmierna neutralność
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mediatora może prowadzić do niebezpieczeństwa faworyzowania „silniejszej, bardziej
wyrobionej, podlejszej lub bardziej oszukańczej ze stron” (Stempel, 1996 – 1997, s. 958). Z tego
rozumowania wyciągają wniosek, iż mediacja nieewaluatywna może niewłaściwie wspierać
system sprawiedliwości. (Stempel, 1996 – 1997, s. 957).
Umiarkowani przeciwnicy podejścia ewaluatywnego podkreślają, że choć wiąże się
ono z pewnym ryzykiem, to jednak odpowiednie stosowanie ewaluacji nie musi naruszać
zasad mediacji. Co więcej, przypominają oni, że elementy ewaluacyjne są do pewnego
stopnia obecne w każdej mediacji. Jak wskazuje Ware „Mediatorzy często dokonują ewaluacji.
Ewaluacja jest mniej precyzyjna, niż osądzanie [adjudication]. Ewaluacja jest oszacowaniem szans w
sprawie, które nie posuwa się do wskazania konkretnego rezultatu (orzeczenia).” (Ware, 2001, s.
203). Problem pojawia się wtedy, gdy mediator zamiast ewaluować, czyli szacować, ocenia
i wskazuje właściwe opcje rozwiązań: Ware podkreśla, że: „Mediator, który orzeka, w jaki
sposób spór powinien być rozwiązany, (…) przekracza cienką linię między mediacją a (niewiążącym)
wyrokowaniem [adjudication]” (Ware, 2001, s. 202 – 203). Ware dodaje również, że mediator,
który korzysta z ewaluacji w stopniu większym niż minimalny naraża na szwank swoją
neutralność i bezstronność, a co za tym idzie – również wiarygodność. (Ware, 2001, s.
228).
Ważne jest także, co jest przedmiotem ewaluacji. Wiele osób uważa za
niedozwoloną ewaluację dotycząca szans na wygranie sprawy. Znacznie więcej osób
akceptuje natomiast ewaluację korzyści i strat związanych z pójściem do sądu, czyli w
istocie pracę nad BATNA (Best alternative to negotiated agrement) i WATNA (Worst alternative
to negotiated agrement) stron (tak m.in. Watson, patrz: Alfini, 1997, s. 924). Podkreśla się, że
ewaluacja dopiero wtedy jest niebezpieczna, kiedy narusza zasadę samostanowienia stron.
Nazwa stosowanej techniki jest drugorzędna – niezależnie od tego, czy „stawiamy
hipotezy”, czy „ewaluujemy”, jedno i drugie może być złe lub dobre, w zależności od
tego, czy pozwala zachować nadrzędny cel, jakim jest wypracowanie własnego
porozumienia przez strony, zgodnie z zasadą samostanowienia. (tak m.in. Watson, patrz:
Alfini, 1997, s. 928). Również Kovach i Love (1998, s. 80 i nast.) są zdania, że ta sama
technika może być ewaluatywna lub facylitatywna w zależności od przyjętej przez
mediatora orientacji (modelu mediacji). „Jeśli ton i orientacja mediatora są ewaluatywne, to zadane
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przez niego pytanie będzie zapewne odbierane jako opinia lub osąd. Z drugiej strony, facylitatywne
pytania hipotetyczne mogą wzbudzić w stronach poczucie odpowiedzialności za samodzielną ewaluację”.
(Kovach, Love, 1998, s. 81). O właściwości stosowania ewaluacji przesądza w tym
przypadku przyświecające temu założenie. Mediator powinien cały czas pamiętać, że nie
ma mocy decyzyjnej, a jego rolą jest wspieranie stron w komunikacji. Wentylem
bezpieczeństwa, przeciwdziałającym naruszeniu zasad mediacji przez ewaluatywne
działania mediatora, są obowiązujące normy etyczne. Jak wskazuje Gmurzyńska: „Wydaje
się (…) uzasadnionym pogląd, że skoro w mediacji normy etyczne są wyraźnie określone i dotyczą wielu
jej aspektów, od zapewnienia świadomego udziału stron w mediacji, ich wpływu na przebieg procesu i
ostateczną ugodę, po niestosowanie nacisków na strony przez mediatora, nie ma wielkiego
prawdopodobieństwa aby przy przestrzeganiu tych norm i ostrożnym zastosowaniu technik ewaluacyjnych
została podważona dobrowolność i neutralność w mediacji.” (Gmurzyńska, 2018, s. 181).
Toczący się spór wyraźnie zarysowuje obszary dylematów roli mediatora. Konflikt
między różnymi wartościami i normami definiującymi zręby roli mediatora narodził się w
środowisku mediatorów i badaczy mediacji (czyli w grupie kształtującej normy
powinnościowe o charakterze zwyczajowym), ale promieniuje również na kolejne
podsystemy aksjo-normatywne: norm prawnych i etycznych. Efektem może być
ambiwalencja

norm

lub

antynomia

normatywna,

skutkujące

trudnościami

w

jednoznacznym zdefiniowaniu wymogów wpisanych w rolę mediatora.
Istotną pożywką dla toczącego się sporu na temat zgodności podejścia
ewaluatywnego z ideą mediacji były różnice w rozumieniu analizowanych pojęć. Oceny
słuszności działań ewaluacyjnych różniły się w zależności od tego, czy dany uczestnik
dyskusji postrzegał ewaluację, jako cechę mediatora, technikę działania czy kompleksowe
podejście do mediacji. Zwolennikiem koncepcji zakładającej, że skłonność do ewaluacji
jest cechą osobistą mediatora był m.in. Ware, który wskazywał, że „jedni mediatorzy są mniej
ewaluatywni, inni bardziej. Rzadko zdarza się jednak mediator, który byłby całkowici pozbawiony tej
cechy.” (Ware, 2001, s. 203). Założenie, iż skłonność do ewaluacji jest osobistą
właściwością mediatora kieruje dyskurs ewaluacyjny na zupełnie nowe tory, oddalając go
od konstruowania spójnego systemu modeli mediacji.
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Mediacja transformatywna
Twórcami podejścia transformatywnego są Robert A. Baruch Bush i Joseph P. Folger,
którzy główne idee swojej koncepcji opisali w klasycznej już dzisiaj pozycji pt. „The promise
of mediation: the transformative approach to conflict” (1994). Punktem wyjścia autorów był
powrót do tego, co uważają za istotę mediacji, czyli facylitującego wspierania stron w
samodzielnym radzeniu sobie z zaistniałym konfliktem. Mediacja transformatywna
stanowiła w ujęciu swoich autorów swoiste odrodzenie „prawdziwej mediacji
facylitatywnej”, której istota zagubiła się w toku przystosowywania tej instytucji na
potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Podstawowe założenia
W mediacji transformatywnej konflikt postrzegany jest jako kryzys w relacji. Działania
mediatora mają pomóc stronom w zmianie sposobu radzenia sobie z konfliktem. Drogą
ku temu jest przemiana, która zachodzi w uczestnikach mediacji i ich wzajemnym
postrzeganiu. Jak wskazują Baruch Bush i Folger celem mediacji transformatywnej jest
danie stronom możliwości moralnego rozwoju i transformacji oraz zmiana podejścia do
problemów swoich i drugiej strony. (Baruch Bush, Folger, 1994, s. 31).

Mediacja

transformatywna jest zatem procesem nastawionym na stworzenie uczestnikom szansy
osobistego rozwoju. Przemiana zachodząca w uczestnikach mediacji wiąże się zarówno z
ich wzmocnieniem poprzez znalezienie nowych sposobów postrzegania i rozumienia
samego siebie oraz zdobycie umiejętności jasnego artykułowania swoich potrzeb i
przekonań (określane przez autorów, jako „empowerment”, czyli wzmocnienie), jak i
uznaniem punktu widzenia drugiej strony i zbudowaniem zrozumienia dla jej perspektywy
(nazywane pojęciem „recognition” – obejmującym zarówno uznanie, jak i zrozumienie).
(Nordhelle, 2010, s. 169 i nast.). Wzmocnienie stron wiąże się z odbudowywaniem ich
poczucia siły i mocy sprawczej. Poczucie siły, któremu towarzyszy uświadomienie sobie
swoich celów, potrzeb i możliwości, jest punktem wyjścia do wprowadzania zmian do
relacji, co może – choć nie musi – być równoznaczne z rozwiązywaniem istniejących
konfliktów.
Elementem wzmacniania stron jest poprawa ich umiejętności z zakresu
autoanalizy, komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Niejako lustrzanym odbiciem
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wzmocnienia jest wzajemne uznanie i zrozumienie. Uczestnicy nie tylko mają szansę lepiej
zrozumieć siebie samych i odnaleźć swoje wewnętrzne źródła mocy, ale również zyskują
przestrzeń do decentracji - usłyszenia drugiej strony i zrozumienia jej punktu widzenia.
Osiągnięcie wzajemnego uznania i zrozumienia, oznacza akceptację faktu, iż druga strona
ma świat swoich doznań, przeżyć i postrzegania, który może być zupełnie inny niż
własny.

Pomaga to poprawić relację lub wręcz wznieść ją na wyższy poziom.

(Gmurzyńska, 2018, s. 185-186).
W takim ujęciu ewentualne porozumienie stron staje się korzyścią o charakterze
wtórnym. Choć autorzy przyjmują, że strony mogą wskazywać, jako cel mediacji
porozumienie lub formalną ugodę, to zdecydowanie podkreślają jednoczesne znaczenie
takich celów, jak.: pogłębienie świadomości samego siebie, odkrycie czegoś nowego,
rozjaśnienie kierunku możliwych wyborów, czy lepsze wzajemne zrozumienie. (Folger,
Baruch Bush, 1996, s. 266). Miernikiem sukcesu jest to, czy udało się wzmocnić strony i
sprawić, by wzajemnie się zrozumiały. Zgodnie z przyjętymi założeniami wzmocnione i
rozumiejące się wzajemnie strony będą bardziej zdolne do zawarcia porozumienia – w tej
lub innych sprawach.
Rozbudowane zaplecze teoretyczne sprawia, że podejście transformatywne dość
łatwo ująć w kategoriach modelu mediacji. Model mediacji transformatywnej zakłada, że
konflikt należy rozumieć, jako kryzys w relacji. Co więcej, konflikt, który trafia do mediacji
jest na ogół fragmentem szerszej interakcji konfliktowej. Celem mediacji jest
transformacja uczestników i ich relacji. Cele cząstkowe, to wzmocnienie wewnętrzne
uczestników [empowerment] oraz wzajemne uznanie swoich punktów widzenia i
zbudowaniem zrozumienia dla perspektywy drugiej strony [recognition]. W dalszej
perspektywie dzięki moralnemu rozwojowi stron oraz zmianie ich podejścia do
problemów, efektem mediacji może być rozwiązanie konfliktu. Nie jest to jednak
zakładany wyjściowo cel mediacji. Ponadto w ramach mediacji realizowane są cele
wyznaczone przez strony. Rolą mediatora jest towarzyszenie stronom oraz budowanie
atmosfery i stwarzanie warunków, w których możliwa będzie transformacja, a także
wzmocnienie wewnętrzne oraz uznanie i zrozumienie perspektywy drugiej strony.
Podstawowe
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mediacji

to:

neutralność,
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niedyrektywność mediatora, pełna autonomia decyzyjna stron zarówno w obszarze
meritum sporu i celów do jakich zmierzają, jak i samego procesu oraz równouprawnienie
wszystkich płaszczyzn czasowych: tj. przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Stosowanie mediacji transformatywnej w praktyce – zadania mediatora
Mediacje transformatywne są precyzyjnie opisane na poziomie teorii, ich twórcy mniej
uwagi poświęcają natomiast przełożeniu przyjętych założeń na praktykę. Dostępne
wskazówki mają dość enigmatyczny i ogólny charakter. Autorzy wyznaczają pewne linie
myślenia o sposobach działaniach mediatora, nie schodzą jednak na poziom konkretnych
rozwiązań szczegółowych. Nie ulega wątpliwości, że w mediacji transformatywnej
mediator koncentruje się na dynamice relacji, podążając za potrzebami uczestników. To
strony są decydentami zarówno w obszarze meritum sporu i celów do jakich zmierzają,
jak i samego procesu. Mediacja nie przebiega przez kolejne, ustalone fazy, mediator
poddaje się harmonogramowi ustalanemu przez strony na bieżąco. (Nordhelle, 2010, s.
169 i nast.). Metodą działania mediatora jest wzmacnianie wysiłków stron na rzecz
wzajemnego zrozumienia. W praktyce do podstawowych zadań mediatora należy
koncentrowanie się na procesie pod kątem wspierania możliwości osiągnięcia przez
strony: wzmocnienia i wzrostu samoświadomości oraz wzajemnego uznania i
zrozumienia. Koncentracja na wzmocnieniu oznacza, że mediator powinien zwracać
szczególną uwagę na te momenty procesu, w których strony mogą zdobyć większą jasność
w temacie własnych celów, zasobów, preferencji czy posiadanych opcji. Kolejnym
krokiem powinna być praca z tymi możliwościami, aby wesprzeć strony w procesie
samodzielnego podejmowania jasnych i przemyślanych decyzji. Z kolei koncentracja na
budowaniu wzajemnego uznania i zrozumienia oznacza, że mediator zwraca uwagę na te
momenty, w których strony stają przed decyzją, ile uwagi poświęcić perspektywie,
poglądom czy doświadczeniom drugiej strony. Mediator wspiera wówczas przyjmowanie
punktu widzenia drugiej strony. (Folger, Baruch Bush, 1996, s. 264).
Folger i Bush rozumieją podejście transformatywne jako wypadkową przekonań
oraz intuicyjnie wykorzystywanych technik działania. Jednocześnie jednak zauważają, że
nawet mediatorzy, którzy przyjmują ich koncepcję mogą mieć trudności z
zidentyfikowaniem konkretnych działań, wprowadzających owo podejście w życie:
82

„Transformatywne podejście do mediacji i interwencji trzeciej strony jest przez wielu praktyków
postrzegane jako atrakcyjne, wciąż jednak nie mają oni pewności, w jaki sposób przekładać je na
praktykę.” (Folger, Baruch Bush, 1996, s. 264). Zmierzając do rozjaśnienia dostrzeżonej
niepewności autorzy sformułowali listę wskazówek postępowania dla mediatorów
transformatywnych, która obejmuje następujące wskazania:
 Ważnym zadaniem mediatora jest wyjaśnienie stronom celów mediacji i roli
mediatora, które pozwala zbudować odpowiednią atmosferę mediacji
 Mediator nie forsuje własnych przekonań, realizując założenie, że jedynie decyzje
podjęte przez strony w sposób całkowicie wolny i samodzielny mają trwałą
wartość.
 Mediator nie ocenia (jest neutralny). To strony są ekspertami w swojej sprawie..
 Mediator jest bezstronny i wierzy w kompetencje stron.
 Mediator nie zmierza do porządkowania rzeczywistości, zakładając, że niejasność i
chaos są naturalną drogą do wzmocnienia stron.
 Mediator koncentruje się na „tu i teraz”
 Nie ma nic złego w powrocie do przeszłości. Rozmowa o przeszłości wspiera
teraźniejszość.
 Mediator powinien mieć świadomość, że konflikt może być fragmentem szerszej
interakcji konfliktowej.
(Folger, Baruch Bush, 1996).
Choć teoretycznie wskazówki miały pokazać w jaki sposób przełożyć teorię na praktykę,
w rzeczywistości mają one przede wszystkim charakter zbioru ideologicznych założeń
odnośnie roli mediatora i mechanizmów działania mediacji transformatywnej.
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Ocena i komentarze
Zaprezentowane powyżej ujęcie modelu mediacji transformatywnej znajduje swoje
poparcie w literaturze mediacyjnej. Znani autorzy zaliczają mediację transformatywną do
kategorii relacyjnych podejść do mediacji, w ramach której mediator mniej koncentruje się
na dochodzeniu do porozumienia, a bardziej na wspieraniu komunikacji i naświetlaniu
uczuć i poglądów stron. (Kressel, 2007, s. 252). Od innych podejść do mediacji odróżnia
ją rozumienie konfliktu (założenia), postrzeganie celu mediacji (cel i rola mediatora) oraz
definicja sukcesu mediacyjnego. Założenia i przyjęty cel przekładają się na sposób
działania mediatora i techniki wykorzystywane w mediacji. Część krytyków jest zdania, że
cele przyjęte w mediacji transformatywnej przybliżają to postępowanie niebezpiecznie
blisko terapii. Jak podkreślają autorzy Dictionary of Conflict Resolution, procedura
nastawiona na indywidualne uzdrowienie i rozwój [individual healing and growth] może
sprzyjać rozwiązywaniu sporów, jeśli jednak rozwiązanie istniejącego między stronami
konfliktu nie jest jej podstawowym celem, to należy ją raczej uznać za jedną z metod
terapeutycznych, niż mediację (Yarn, 1991, s. 280). Inni autorzy wyrażają jednak
przekonanie, iż w istocie nie ma sprzeczności między założeniami mediacji
transformatywnej i założeniami innych podejść mediacyjnych, zaś typowy cel mediacji,
jakim jest rozwiązanie sporu może być uznany za spójny z celem mediacji
transformatywnej, jakim jest „moralna transformacja stron”. Transformacja może bowiem
doprowadzić do porozumienia. (Gmurzyńska, 2018, s. 186). Co więcej, podstawowe
elementy mediacji transformatywnej, tj. zrozumienie samego siebie, swoich motywów i
swojej sytuacji ( „wzmocnienie”) oraz zrozumienie motywów i interesów drugiej strony
(„wzajemne uznanie”) są składową różnorodnych podejść mediacyjnych, nie tylko
mediacji transformatywnej. Istotne różnice dostrzegają natomiast w postrzeganiu roli
mediatora (będącej wypadkową założonego podstawowego celu mediacyjnego, jakim jest
zmiana w relacji) oraz związanym z nią sposobem działania mediatora – głębokością
interwencji, wykorzystywanymi technikami i narzędziami, które wykraczają poza
standardy przyjęte w innych podejściach mediacyjnych, świadcząc zarazem o specyfice i
niepowtarzalności stylu transformatywnego.
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Mediacja terapeutyczna
Model mediacji terapeutycznej został stworzony przez kanadyjskich klinicystów: Howarda
H. Irvinga i Michaela Benjamina pod koniec lat osiemdziesiątych. Pierwsze teksty
popularyzujące to podejście opublikowano w 1987 roku (Irving, Benjamin, 1987).
Koncepcja w wersji poszerzonej i uaktualnionej została przedstawiona w książce pt.
„Therapeutic family mediation: helping families resolve conflict”, która ukazała się w 2002 roku.
Autorzy określili nazwali swoje podejście terapeutyczną mediacją rodzinna [Therapeutic
Family Mediation - TFM], zakładając, że głównym polem jej stosowania będzie praca z
rodzinami w konflikcie. Z czasem zakres stosowania mediacji terapeutycznej został
poszerzony o inne typy kontekstów mediacyjnych. Autorzy podkreślają, że proponowany
model sprawdza się równie dobrze zarówno w kontekście prywatnym (umownym), jak i
sądowym.
Podejście terapeutyczne stało się inspiracją dla kolejnych autorów, którzy
korzystając z jego założeń proponowali własne poszerzone i udoskonalone wersje modelu
terapeutycznego. Jedną z odmian mediacji terapeutycznej jest psychologiczna interwencja
mediacyjna – mediacja rozwodowa, czyli PMI – DM [psychological mediation interwention –
divorce mediation], której twórcami są Schwebel, Gately, Renner i Milburn. (Schwebel,
Gately, Renner i Milburn, 1994).

Skandynawską odmianę mediacji terapeutycznej

praktykują Obergowie, których podejście wprost łączy mediację z terapią (Nordhelle,
2010 s. 167 – 169).

Podstawowe założenia
Mediatorzy

terapeutyczni

przyjmują

kilka

założeń

charakterystycznych

dla

psychologicznego ujęcia konfliktu. Punktem wyjścia jest przekonanie, że rozwód to
moment głębokiej, przełomowej zmiany w życiu rodziny, a odpowiednio prowadzona
mediacja stwarza szanse na transformacje rodziny i poszczególnych jej członków. Dla
mediacji terapeutycznej istotne jest założenie o systemowym charakterze rodziny,
rozumianej jako podlegająca pewnym regułom i prawidłowościom całość, będąca czymś
więcej, niż tylko sumą części. Ponadto model terapeutyczny opiera się na przekonaniu, że
będący w konflikcie członkowie rodziny posługują się często nieświadomymi schematami
komunikacji, które mogą mieć dysfunkcyjny charakter, utrudniający osiągnięcie
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porozumienia. Zadaniem mediatora terapeutycznego jest pomoc w odkryciu i
zrekonstruowaniu tych schematów. (Irving, Benjamin, 2002, s. 17-18, 22 i nast.).
Cel mediacji terapeutycznej sformułowano w sposób zgodny z klasycznym
podejście do mediacji: jest nim rozwiązanie istniejącego miedzy stronami konfliktu i
dojście do porozumienia. Zdaniem Irvinga i Benjamina stosowanie modelu TFM zakłada
wpisanie na listę celów także pomoc stronom w przejściu przez zmianę życiową, jaką
generuje rozwód, w tym ukazanie rozwodu, jako szansy i nowego początku,
przekształcenie układu ról z małżeńskich w wyłącznie rodzicielskie, zmiana nie
konstruktywnych schematów zachowania i komunikacji, etc. (Irving i Benjamin, 2002, s.
18 - 19). Tym, co wyróżnia mediację terapeutyczną od innych modeli, jest także gotowość
mediatorów do wejścia w rolę terapeuty i zastosowania technik terapeutycznych
umożliwiających stronom efektywne negocjowanie. (Irving, Benjamin, 2002, s. 22, s. 46 i
nast.). Specyfika podejścia terapeutycznego wiąże się także ze sposobem postrzegania
czynników blokujących porozumienie oraz koncepcją radzenia sobie z nimi. Mediatorzy
terapeutyczni są zdania, że tym, co blokuje porozumienie, są doświadczane przez strony
emocje i trudności relacyjne. Warunkiem rozwiązania konfliktu jest przepracowanie tych
emocji i trudności, tak by strony stały się w pełni gotowe do mediacji. W mediacji
terapeutycznej mediator jest więc nie tylko ekspertem od procesu, ale również specjalistą
od psychiki i emocji stron.
Na pracę nad potencjalnymi blokadami komunikacji poświęcona jest na ogół
specjalnie wyodrębniona część mediacji. Na tym etapie pracy mediator wchodzi w rolę
terapeuty, a w centrum zainteresowania znajdują się relacje między stronami i ich stan
emocjonalny. Charakterystyczną cechą mediacji terapeutycznej jest stosowanie przez
mediatorów technik i narzędzi właściwych dla terapii. Dopiero kiedy strony są gotowe do
rozwiązywania istniejących między nimi konfliktów rozpoczyna się postępowanie stricte
mediacyjne. (Irving, Benjamin, 2002, Nordhelle, 2010).
Zgodnie z założeniami mediacji terapeutycznej rolą mediatora jest udzielenie
stronom aktywnego wsparcia, dzięki któremu możliwe stanie się prowadzenie
efektywnych negocjacji pozwalających osiągnąć założony cel. Mediator jest dyrektywny (w
rozumieniu: pro aktywny), jego zadaniem jest świadome przeprowadzenie stron przez
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proces mediacji. Do zadań mediatora należy: diagnoza gotowości stron do mediacji,
terapeutyczne wsparcie stron w radzeniu sobie z blokadami utrudniającymi negocjacje,
facylitacyjne wsparcie negocjacji i kierunkowanie ich na porozumienie oraz organizacyjno
– diagnostyczna pomoc na etapie weryfikacji uzgodnień zawartych w porozumieniu.
Zasady prowadzenia mediacji terapeutycznej nie są specjalnie uwypuklane, można
domniemywać, że odwołują się zarówno do reguł mediacyjnych (zwłaszcza na etapie
negocjacji), jak i do przyjętego podejścia terapeutycznego. Irving i Benjamin wskazują, że
podstawą prowadzenia TFM jest pięć zasad o naturze mediacyjnej: samostanowienie
stron, poufność, słuszność i sprawiedliwość („fairness and equity”), pełna szczerość („full
disclosure”) oraz bezpieczeństwo oraz dwie zasady dodatkowe: dbałość o potrzeby
dziecka oraz neutralność. Wydaje się, że również zasady „dodatkowe” w pełni wpisują się
w ogólne reguły mediacji. (Irving, Benjamin, 2002, s. 31 i nast.).

Stosowanie mediacji terapeutycznej w praktyce – zadania mediatora
Mediator terapeutyczny działa w sposób zdecydowanie pro-aktywny. Jednym z jego zadań
jest strukturalizowanie procesu, który przechodzi odpowiednio przez kolejne etapy. Etapy
te, jak podkreślają Irving i Benjamin, nie mają charakteru liniowego, lecz cyrkularny.
Kolejne fazy mediacji mogą zatem powracać w miarę, jak pojawiają się nowe kwestie lub
trudności. Tym samym model jest elastyczny i łatwo można dopasować go do potrzeb
uczestników. (Irving, Benjamin, 2002).
Etapy mediacji terapeutycznych obejmują cztery fazy: ocenę wstępną, spotkanie
wstępne, negocjacje właściwe oraz ewaluację27. Na pierwszym etapie mediacji mediator
ocenia gotowość stron do rozpoczęcia rozmów. W efekcie tej oceny strony są
przyporządkowywane do jednej z trzech kategorii: osób gotowych do mediacji, osób
nienadających się do mediacji oraz osób, które przed rozpoczęciem mediacji powinny
przepracować pewne kwestie związane z relacją lub sposobem odnoszenia się do drugiej
strony. Tematy te są w miarę potrzeby przepracowywane na spotkaniu wstępnym.
27

W niektórych opracowaniach polskich zamiast terminu „ewaluacja” wykorzystywany jest termin „kontrola”
(tak m.in. Nordhelle, 2009, s. 167). Brak spójności w tym obszarze wynika z różnych sposobów tłumaczenia
oryginalnego opracowania w języku angielskim. W niniejszej dysertacji będę się posługiwała terminem
„ewaluacja”, który wydaje się bliższy znaczeniowo angielskiemu opisowi tego etapu.
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Mediator prowadzi spotkanie wstępne korzystając z technik właściwych dla prowadzonej
przez niego praktyki terapeutycznej. W zależności od podejścia mediatora może mieć ono
mniej lub bardziej terapeutyczny charakter.
Sporo szczegółów dotyczących sposobu prowadzenia mediacji prezentują autorzy
psychologicznej interwencji mediacyjnej – mediacji rozwodowej (PMI – DM). Model ten
zakłada, że w sytuacji, w której pojawiają się czynniki intra- lub interpersonalne blokujące
mediację, mediatorzy sięgają po swoje zasoby terapeutyczne: humanistyczne, poznawczobehawioralne, systemowe, rozwoju organizacji, etc., by za pomocą właściwych dla danego
podejścia technik pomóc stronom przepracować dzielące je blokady. W mediacji tego
typu mediator pomaga stronom zidentyfikować źródła trudnych uczuć, wyrazić te uczucia
i nauczyć się nimi efektywnie zarządzać w trakcie sesji. Techniki wykorzystywane przez
mediatorów mają również za zadanie wzmacniać samoocenę stron. Mediatorzy
przyjmujący to podejście przyjmują na ogół rolę aktywną i dyrektywną, nakierowując
dyskusję na identyfikacje i przepracowanie blokad rozwiązywania problemów. Mediatorzy
działają również jako trenerzy, edukując strony na temat potrzeb dzieci, efektów rozwodu
i konsekwencji poszczególnych rozwiązań dotyczących opieki i kontaktów. Często
mediatorzy przyjmujący to podejście zajmują się jedynie kwestiami związanymi z opieką
nad dziećmi, zakładając że sprawy finansowe powinny być omawiane niezależnie.
(Schwebel, Gately, Renner i Milburn, 1994). W mediacji terapeutycznej – zarówno TFM,
jak i PMI – DM oraz innych wersjach tego modelu - minimalizuje się udział
pełnomocników stron, zakładając, że może on blokować pracę stron nad emocjami i
relacją.

Ocena i komentarze
Model mediacji terapeutycznej charakteryzuje się wysoką spójnością i kompletnością –
obejmuje zarówno obszar założeń, jak i strategii oraz technik wykorzystywanych przez
mediatora w toku mediacji. Wynika to zapewne częściowo z faktu, iż podejście
terapeutyczne zostało od razu ukształtowane w formie modelu, z jasno określonymi
celami, rolą mediatora i paradygmatem konfliktu. Pojawiają się natomiast wątpliwości, czy
w prezentowanym modelu żywioł terapeutyczny nie przeważa nad mediacyjnym oraz czy
mediację terapeutyczną można w ogóle zaliczyć do mediacji.
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Zakładając, że o

mediacyjnym charakterze danej procedury decyduje przede wszystkim jej cel, należałoby
uznać, że nastawione na porozumienie stron podejście terapeutyczne w wydaniu
Benjamina i Irvinga jak najbardziej wpisuje się w założenia mediacji. Wątpliwości mogą
natomiast dotyczyć metod stosowanych przez mediatorów terapeutycznych, które w dużej
mierze znajdują swoje źródło w podejściach terapeutycznych. Takie ujęcie postulowanego
sposobu działania mediatora sprawia, że rola mediatora zaczyna bardzo mocno przybliżać
się do roli terapeuty.

Mediacja narratywna
Mediacja narratywna opiera się na podejściu właściwym dla psychoterapii narratywnej.
Jako pierwsi podejście narratywne w mediacji zaczęli stosować Winslade i Monk,
mediatorzy i edukatorzy z Nowej Zelandii. Autorzy przedstawili swoją koncepcję w
pozycji pt. „Narrative mediation. A new approach to conflict resolution” wydanej w 2000 roku.
Koncepcja została rozwinięta w książce z 2008 r. pt. “Practicing Narrative Mediation:
Loosening the Grip of Conflict”. Narratywne podejście do mediacji zrywa z tradycyjnym
podejściem do rozwiązywania sporów, nastawionym na rozwiązywanie problemów i
opartym o interesy stron. Winslade i Monk podkreślają, że ich propozycja kreuje nowy
paradygmat rozwiązywania sporów. Mediacja narracyjna to odrębna metoda zbudowana w
oparciu o spójną koncepcję filozoficzną. Proponowana praktyka mediacyjna opiera się na
wyraźnych celach, jasnych wskazówkach etycznych i konkretnych metodach działania.
(Winslade, Monk, 2012).
Podstawowe założenia
Cel mediacji narratywnej opisywany jest w kategoriach właściwych teorii społecznego
konstrukcjonizmu. Jest nim „oderwanie się od stworzonej przez strony historii i pomoc im w
zbudowaniu nowej opowieści o ich konflikcie, która doprowadzi do utrzymania i poprawienia relacji
miedzy nim, usprawni komunikację oraz otworzy możliwości rozwiązania obecnego i przyszłych sporów.”
(Gmurzyńska, 2018, s. 188). W celu jaśniejszego wytłumaczenia swojej koncepcji
Winslade i Monk rozpisują cel główny na trzy cele cząstkowe: stworzenie warunków
relacyjnych umożliwiających konstrukcję alternatywnej

narracji, stworzenie nowej

opowieści o relacji, która pozwoli wyjść z trwającego konfliktu, stworzenie przestrzeni, w
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której możliwa będzie przemiana prowadzonego przez strony dyskursu. (Winslade, Monk,
2012, s. 1-2).
Mediatorzy narracyjni wychodzą z założenia, że konflikty rodzą się na poziomie
języka. Stan faktyczny nie jest tak istotny, jak sposób definiowania go przez strony.
Konflikt pogłębiają subiektywne narracje konstruowane przez strony i ich grupy wsparcia.
Aby rozwiązać istniejący konflikt niezbędne jest stworzenie jednej wspólnej narracji, która
będzie konstruktywna i możliwa do zaakceptowania przez wszystkie strony sporu. Celem
mediacji jest transformacja relacji, która dokonuje się poprzez zmianę narracji, rekonstruowanej w oparciu o zrozumienie, szacunek i współpracę.
autorów

cele,

alternatywnej

jakimi

jest:

stworzenie

warunków

Wskazane przez

umożliwiających

konstrukcję

narracji, konstrukcja tejże alternatywnej narracji oraz transformacja

dyskursu toczonego przez strony mają w rzeczywistości charakter instrumentalny, a ich
rolą jest doprowadzenie do zmiany w relacji. Niezależnie od przyjętego systemu
pojęciowego, w ramach którego zmiana w relacji definiowana jest w kategoriach
transformacji narracji, to właśnie ta zmiana jest w istocie celem nadrzędnym. W wyniku
poprawy relacji strony mogą dojść do porozumienia. Jednak podobnie jak w mediacji
transformatywnej lub humanistycznej rozwiązanie konfliktu traktowane jest, jako efekt
uboczny mediacji. Rola mediatora jest znacznie bardziej dyrektywna niż w mediacji
transformatywnej. Jego zadaniem jest wspieranie stron w procesie re-konstruowania
narracji. Mediator jest z założenia specjalistą od procedury. To, jak bardzo wykorzystuje
przy tym swoją wiedzę psychologiczną na temat mechanizmów działających na strony,
pozostaje w gestii samego mediatora.
Stosowanie mediacji narratywnej w praktyce – zadania mediatora
Autorzy zalecają aby mediator w swojej praktyce przyjął raczej pozycję refleksyjną,
nastawioną na podążanie za stronami, niż ekspercką, bazująca na wiedzy na temat
mechanizmów psychologicznych, pozwalającej sterować biegiem wydarzeń. Przy tym
Winslade i Monk podkreślają, że mediatorzy są odpowiedzialni za zbudowanie ze swoimi
klientami takiej relacji, która będzie pozostawać w zgodzie z zasadami etyki i słuszności.
(Winslade, Monk, 2012, s. 2-3). Mediator wspiera strony w re-konstruowaniu narracji i
tworzeniu wspólnej opowieści. W toku mediacji kierunkuje działania stron i dba o
90

strukturę procesu, który powinien przejść przez kolejne, konkretnie zarysowane etapy. W
mediacji narratywnej wyróżnić można trzy etapy: opowiedzenie historii przez strony,
dekonstrukcja historii oraz skonstruowanie nowej, alternatywnej historii. W istocie na
etapie dekonstrukcji mediator posługując się narzędziami właściwymi dla podejścia
narratywnego wspiera strony w określeniu najważniejszych kwestii i interesów. Natomiast
na etapie konstruowania nowej historii zadaniem mediatora jest swoiste „uwspólnienie”
problemu i pokazanie w jaki sposób strony mogą wspólnie się z nim zmierzyć. Wśród
technik charakterystycznych dla mediacji narracyjnej wymienić można eksternalizację i
pytania badawcze, w tym badanie wyjątków. (Nordhelle, 2009, s. 181).
Ocena i komentarze
Mediacja narratywna wydaje się wpisywać do grupy podejść, które na pierwszym planie
stawiają dialog i naprawę relacji, na drugim - rozwiązanie konfliktu i porozumienie. Takie
ujęcie celów mediacji zbliża ten model do mediacji transformatywnej i humanistycznej. Z
kolei wykorzystanie metodologii i technik właściwych dla podejścia terapii narratywnej
przybliża go do innych podejść czerpiących z obszaru psychoterapii, takich jak mediacja
terapeutyczna i humanistyczna (opisana poniżej).

Tym, co buduje specyfikę

proponowanego podejścia jest przyjęty paradygmat konfliktu, wywodzący podstawowe
założenia z teorii społecznego konstruktywizmu, a także język i metodologia
wykorzystywane do jego opisu. Oryginalnie zarysowana została również rola mediatora,
który działa dyrektywnie i steruje procesem mediacji zgodnie z jasno określonymi
regułami. Mimo więc licznych podobieństw łączących model narracyjny z innymi
modelami mediacji, należy w zgodzie z autorami tej koncepcji, uznać go za całkowicie
nowe i odrębne podejście do mediacji.

Mediacja humanistyczna
Mediacje humanistyczne zostały wprowadzone do nauki o

mediacji przez Marka

Umbreita (Umbreit, 1996, 1997). Autor prezentowanego modelu zajmował się wyjściowo
mediacją ofiara-sprawca. Z czasem w prowadzonych mediacjach zaczął wykorzystywać
metody typowe dla terapii humanistycznej. Ponieważ podejście to okazało się skuteczne,
Umbreit postanowił opracować całościowy model mediacji, integrujący założenia i
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metody działania właściwe dla mediacji oraz humanistycznego modelu psychoterapii. W
efekcie powstał humanistyczny model mediacji. (Umbreit, 1997; Nordhelle, 2009).
Podstawowe założenia
Mediacja humanistyczna wywodzi się z humanistycznego modelu psychoterapii,
bazującego na założeniu, że każdy człowiek ma możliwość transformacji swojego życia.
Ludzie dysponują wrodzoną mądrością oraz potencjałem umożliwiającym rozwój i
zmianę. Punktem wyjścia do takich zmian może być głęboka, oparta na zaufaniu, relacja
między psychologiem a klientem.
Mediator humanistyczny wierzy, że źródłem konfliktów interpersonalnych są
zaburzone relacje stron. Strony konfliktu korzystający ze swoich naturalnych zasobów
mogą wejść w prawdziwy dialog z drugą osobą, dzięki któremu możliwe będzie
naprawienie istniejącej relacji. Aby skorzystać z posiadanych zasobów ludzie potrzebują
poczucia akceptacji i bezpieczeństwa, których może im dostarczyć głęboka, oparta na
zaufaniu, relacja z mediatorem lub terapeutą. W modelu humanistycznym mediacja
zmierza do uzdrowienia relacji między stronami konfliktu (cel mediacji). Sposobem
osiągnięcia tego celu, jest stworzenie ludziom okazji do prawdziwie głębokiego dialogu.
Ewentualne porozumienie stron jest wartością dodaną. Rolą mediatora jest wspieranie
stron w prowadzeniu uzdrawiającego dialogu. Mediator humanistyczny nie jest
dyrektywny, jednak nie oznacza to, że jest bierny. Aktywnie przygotowuje strony do
spotkania, a następnie towarzyszy im aktywnie w procesie, poprzez swoją obecność i
bliski kontakt budując atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa. Do podstawowych zasad
mediacji humanistycznej należy dobrowolność, samostanowienie stron oraz wzajemny
szacunek.
Idąc w ślad za tymi założeniami mediacja humanistyczna zmierza do uzdrowienia
relacji między stronami konfliktu, opierając się na bezpiecznym dialogu, w ramach którego
uczestnicy ujawniają swoje przekonania i uczucia. Podstawowym celem mediacji nie jest
więc porozumienie, lecz raczej uzdrawiający dialog (Umbreit, 1997, s. 201-213). Działania
mediatora – zarówno w obszarze strategii, jak i stosowanych technik mediacyjnych czerpią w dużej mierze z zasobów psychoterapii humanistycznej. Rolą mediatora jest
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tworzenie przestrzeni do rozmów i wspieranie stron w prowadzeniu wzbogacającego
dialogu. Dialog ten może prowadzić w rezultacie do naprawienia relacji i porozumienia
stron: „Mediator inicjuje proces transformacji, w ramach którego strony wchodzą w dialog ze sobą,
doświadczając wzajemnie swojego człowieczeństwa (pomimo istniejącego konfliktu) i poszukują sposobu,
aby pomóc sobie w odnalezieniu pokoju, co może się wiązać – lub nie – ze spisaniem formalnego
porozumienia.” (Lewis, Umbreit, 2015, s. 16). Podobnie, jak w terapii humanistycznej,
największe znaczenie ma tutaj pierwiastek ludzki, kontakt mediatora z każdą ze stron i
bezwarunkowa akceptacja mediatora dla wszystkich uczestników procesu. (Nordhelle,
2009, s. 172). Do podstawowych zasad mediacji humanistycznej należy: dobrowolność,
samostanowienie stron oraz okazywanie szacunku każdemu z jego uczestników. (Umbreit,
1996).
Stosowanie mediacji humanistycznej w praktyce – zadania mediatora
W mediacjach humanistycznych to, co dzieje się w procesie, jest istotniejsze od
ostatecznego wyniku prowadzonych rozmów. Dlatego też tak istotne jest to, w jaki
sposób prowadzona jest mediacja. Mediator jest odpowiedzialny za proces, lecz nie za
meritum sporu. Struktura mediacji jest elastyczna, mediator każdorazowo dopasowuje
przebieg postępowania do potrzeb stron i kontekstu kulturowego. (Umbreit, 1997)
Istotnym elementem występującym praktycznie w każdej mediacji są wstępne
indywidualne spotkania ze stronami,

pozwalające im przygotować się do spotkania

wspólnego.28 Odpowiednio poprowadzone spotkania przygotowawcze są warunkiem
efektywnego dialogu w toku dalszych działań mediacyjnych. W trakcie takiego spotkania
mediator powinien pozyskać dogłębną wiedzę o punkcie widzenia każdej ze stron. Jest to
również właściwy moment, aby edukować strony na temat sposobów prowadzenia
efektywnego dialogu. (Nordhelle, 2009). W toku mediacji do zadań mediatora należy
budowanie atmosfery do rozmów oraz wspieranie konstruktywnej komunikacji.
Tworzenie przestrzeni łączy się z budowaniem szczególnie bliskiej i bezpiecznej relacji
między mediatorem, a każdą ze stron - służą temu m.in. liczne spotkania indywidualne
28

Model humanistyczny wywodzi się z mediacji ofiara sprawca, w których spotkania wstępne mają na ogół
charakter obligatoryjny – zarówno ze względu na przepisy prawa (tak jest np. w Polsce), jak i ze względów
praktycznych, aby nie poddawać wtórnej wiktymizacji ofiary, jeśli na spotkaniu wspólnym okaże się, że sprawca
nie jest gotowy do mediacji.
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mediatora ze stronami. Wspieranie stron to przede wszystkim odblokowywanie kanałów
komunikacyjnych i wspomaganie efektywnej komunikacji, ale również dyskretne czuwanie
nad aktualnym przebiegiem spotkania i interweniowanie tam, gdzie jest to potrzebne.
(Gmurzyńska, 2018, s. 190-191). Wśród specyficznych narzędzi wykorzystywanych przez
mediatora humanistycznego, Lewis i Umbreit (Lewis, Umbreit, 2015, s. 8 - 9) wskazują:
 Przygotowanie mediatora do mediacji poprzez planową chwilę skupienia w
milczeniu, medytację lub modlitwę, która pozwoli lepiej skoncentrować się na
głębokim zrozumieniu swojej roli, jako osoby niosącej pokój (rozjemcy) oraz
potrzebach stron w konflikcie.
 Głębokie słuchanie sercem (“deep listening from the heart”), które odróżnia od
potocznie stosowanych wyuczonych technik aktywnego słuchania. Głębokie
słuchanie wiąże się z odbieraniem wszystkiego, co werbalnie i niewerbalnie
przekazuje rozmówca.
 Coaching komunikacyjny, m.in. poprzez wykorzystanie “języka ja” mediator uczy,
w jaki sposób mogą przeżywać własne emocje bez projektowania ich na inną
osobę.
 Świadome wykorzystanie ciszy.
 Właściwe rozsadzenie: optymalne jest usytuowanie rozmówców twarzą w twarz,
dzięki czemu będą mogli patrzeć sobie w oczy, co umożliwi głęboki kontakt i
lepszą komunikacje.
Ocena i komentarze
Część autorów uważa mediację humanistyczną za jedną z odmian mediacji
transformatywnych. Powodem dla takiej klasyfikacji jest podobne ujęcie celu mediacji,
którym w obu przypadkach jest transformacja relacji oraz nacisk położony na rozwój
stron. (Nordhelle, 2009, s. 171). Jednocześnie jednak warto zauważyć daleko idące różnice
w spojrzeniu na role mediatora oraz stosowane narzędzia działania. Nordhelle podkreśla,
że w przeciwieństwie do mediacji transformatywnych, w mediacjach humanistycznych
rola mediatora to znacznie więcej, niż tylko towarzyszenie stronom. Mediator i jego
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akceptująca obecność są osią całego procesu. Aby osiągnąć sukces, mediator musi
stanowić centrum całej rozmowy. (Nordhelle, 2009, s. 173). Spostrzeżenie to pokazuje
zasadnicza różnice miedzy mediacją transformatywną a humanistycznej. W tej pierwszej
transformacja stron i ich relacji zachodzi pod wpływem procesu, którego głównymi
aktorami są same strony, mediator jest aktorem drugoplanowym. W drugiej – przemiana
stron i ich relacji jest możliwa dzięki relacji nawiązywanej przez każdą ze stron z
mediatorem, mediator jest osią procesu. Jedną z podstaw mediacji i drogą do sukcesu jest
relacja, jaką każda ze stron buduje z mediatorem. Przyjęte przez oba podejścia założenia
przekładają się na odrębności w sposobie prowadzenia

mediacji. W mediacji

humanistycznej – inaczej niż w transformatywnej - to mediator odpowiada za przebieg
procesu. Model ten przewiduje także możliwość odrębnych spotkań mediatora z każdą ze
stron, co jest praktycznie niemożliwe w mediacji transformatywnej. Istniejące różnice w
zakresie roli mediatora, przebiegu mediacji oraz stosowanych narzędzi i technik
mediacyjnych prowadzą do wniosku, że mediacja humanistyczna powinna być uznana za
odrębny model mediacji.

Mediacja strukturalna
Mediacja strukturalna to podejście stworzone w latach 70 XX wieku przez O.J. Cooglera,
uważanego za ojca mediacji rodzinnej w Stanach Zjednoczonych (Coogler, 1978).
Pierwotnie podejście to dotyczyło przede wszystkim spraw rozwodowych, z czasem
zaczęto je wykorzystywać także w innych sprawach rodzinnych. Mediacje strukturalne są
inaczej nazywane mediacjami zorientowanymi na porozumienie [settlement-oriented], lub
skoncentrowanymi na istocie sprawy [issue-oriented]. (Nordhelle, 2009, s. 164 i nast.).
Współcześnie model ten rozumiany jest znacznie szerzej. Jako mediacje strukturalne
określane są wszystkie te podejścia mediacyjne, w których mediatorzy wychodzą z
przekonania, że najlepszą strategią działania w konflikcie jest skrupulatne dbanie o
strukturę prowadzonego procesu.

Podstawowe założenia
Celem mediacji strukturalnych jest rozwiązanie konkretnego konfliktu i osiągniecie przez
strony porozumienie. Rolą mediatora jest zapewnienie właściwej struktury procesu oraz
wsparcie stron w dochodzeniu do porozumienia. Mediator jest ekspertem od procedury,
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nie odpowiada za meritum sporu. Rola przypisana mediatorowi wynika z założenia, iż w
przypadku jasno określonych konfliktów najlepszą strategią działania jest ścisłe trzymanie
się przyjętej struktury procesu ich rozwiązywania. Strukturalizowanie procesu mediacji
oraz logiczne i racjonalne podejście stron do prowadzonych rozmów są podstawowymi
przesłankami porozumienia. W mediacji strukturalnej obowiązują te same zasady, co w
mediacji facylitatywnej. Najważniejsze z nich to: dobrowolność i samostanowienie stron
oraz bezstronność i neutralność mediatora.
W związku z przyjętymi założeniami dotyczącymi natury konfliktu i sposobu jego
rozwiązywania rolą mediatora jest nadanie procesowi takiej struktury, która najlepiej
pomoże stronom w wypracowaniu satysfakcjonującego je rozwiązania. Mediator jest ściśle
odpowiedzialny za przebieg procesu mediacji, do niego należy dbanie o przestrzeganie
procedur oraz konsekwentne przechodzenie przez kolejne etapy procedury. Mediator
wspiera także negocjacje stron i pomaga im w szukaniu opcji porozumienia. Za meritum
sporu

odpowiedzialni

są

jednak

sami

zainteresowani.

Warunkiem

osiągnięcia

porozumienia jest to, by strony myślały logicznie i działały racjonalnie. (Nordhelle, 2009,
s. 184).

Stosowanie mediacji strukturalnej w praktyce - zadania mediatora.
Mediator prowadzący mediację działa w sposób bezstronny i neutralny. Jednocześnie
dyrektywnie projektuje strukturę mediacji i prowadzi strony przez kolejne etapy procesu.
(Nordhelle, 2009, s. 183). Postępowanie mediacyjne opiera się na jasno określonych
regułach. Strony są na ogół proszone o podpisanie pisemnej zgody na mediacje oraz
zobowiązania do przestrzegania określonych reguł postępowania. Praktycy stosujący ten
model zakładają, że strony działają racjonalnie i jeśli zobowiążą się do działania w sposób
kooperacyjny, to będą to zobowiązanie wykonywać w praktyce. (Schwebel, Gately, Renner
i Milburn, 1994, s. 214 - 215). Strony w toku postępowania nie są reprezentowane przez
oddzielnych pełnomocników, mediację może natomiast wspierać jeden wybrany adwokat,
który udziela odpowiedzi na pytania prawne i przygotowuje dokumenty. Dzięki temu
możliwe jest uniknięcie konfrontacyjnego podejścia kontradyktoryjnie nastawionych
prawników, wzmacniającego negatywne nastawienie stron, prowadząc do wrogości
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między nimi. Inną opcją jest prowadzenie mediacji przez interdyscyplinarny zespół
składający się z prawnika i psychologa (Schwebel, Gately, Renner i Milburn, 1994, s. 220).
Na mediację strukturalną składają się następujące fazy postępowania: definicja
konfliktu, zbieranie danych, odkrywanie potrzeb, generowanie opcji rozwiązań,
negocjacje i wybór rozwiązania. Negocjacje prowadzone przez strony toczą się w ramach
ustalonej struktury i według z góry narzuconego planu. Mediator dąży do tego, by strony
negocjowały w duchu negocjacji opartych na interesach, podejścia stworzonego przez
Fishera i Ury’ego, którego istotą jest przechodzenie z poziomu stanowisk, na poziom
konkretnych interesów.

(Nordhelle, 2009, s. 183 - 185). Emocje są dopuszczane w

sposób kontrolowany, nie stanowią jednak kwestii, nad którą się pracuje. Mediator musi
zachować neutralność i zawsze spotykać się z oboma stronami na raz. Kwestie załatwiane
są w stałym porządku: najpierw podział majątku, następnie kwestie alimentacyjne, na
końcu opieka i kontakty nad dziećmi. (Schwebel, Gately, Renner i Milburn, 1994, s. 215).
W sytuacji, gdy mimo ustrukturyzowanego, normatywnego przewodnictwa mediatora,
między stronami następuje impas, właściwym posunięciem jest odesłanie sprawy do sądu
(Yarn, 1991, s. 404), ew. do terapii (Nordhelle, 2009, s. 166).

Ocena i komentarze
Krytycy wskazują, że podstawową wadą mediacji strukturalnych jest to, że strony
znajdujące się pod wpływem emocji nie otrzymują wystarczającej pomocy, a co za tym
idzie nie są w stanie postępować według instrukcji formułowanych przez mediatora. Gdy
emocje uniemożliwiają kontynuowanie procesu, mediacja ulega zawieszeniu lub
zamknięciu. (Nordhelle, 2009, s. 164 – 165).
Otwarte pozostaje natomiast pytanie, na ile mediacje strukturalne stanowią model
różny od klasycznej mediacji facylitatywnej. Wydaje się, że wśród cech najmocniej
wyróżniających mediacje strukturalną wskazać należy: zawężenie pola konfliktu do
konkretnej kwestii do rozwiązania (w klasycznie rozumianej mediacji facylitacyjnej pole
konfliktu może być dowolnie szerokie – jego dookreślenie zależy od decyzji stron),
rygoryzm w podejściu do zasad i struktury procesu oraz wysoką dyrektywność mediatora.
Wydaje się, że zwłaszcza ta ostatnia cecha będzie uzasadniała ujecie mediacji strukturalnej
jako modelu odrębnego od mediacji facylitacyjnej.
97

Mediacja systemowa
Model mediacji systemowej wpisuje się w nurt podejść bazujących na teorii
terapeutycznej. Inspiracją dla modelu mediacji systemowej była systemowa terapia rodzin.
Jednym z inicjatorów przystosowania założeń tej teorii na potrzeby mediacji był John M.
Haynes (Haynes, Haynes, 1989; Haynes, 1994), autor klasycznych już podręczników z
mediacji rodzinnej. Wydaje się, że w praktyce mediacja systemowa może być uznana za
jedną z odmian mediacji terapeutycznej.

Podstawowe założenia
Model mediacji systemowej przyjmuje założenia terapii systemowej. Najważniejsze z nich
to przekonanie, że rodzinę należy traktować, jako swoisty system, w którym całość jest
czymś więcej, niż tylko sumą swoich części. Aby zrozumieć jednostkę działającą w ramach
systemu mediator musi pojąć sposób funkcjonowania całości. W obrębie systemu
obowiązuje wiele niepisanych zasad. Poszczególne części składowe systemu, czyli
członkowie danego układu rodzinnego, są od siebie zależne. Gdy jeden z członków
systemu podejmuje próby zmiany - choćby samego siebie, system uruchamia siły mające
zapobiec potencjalnemu naruszeniu równowagi. Zrozumienie funkcjonowania tego
systemu ułatwia zrozumienie dynamiki konfliktu, powstałego w jego obrębie. Rolą
mediatora, kierującego się koncepcją systemową i korzystającego z metod pracy
systemowej, jest odkrycie zasad obowiązujących w danym systemie, ujawnienie ich, a
następnie pomoc stronom w ich zmianie. (Nordhelle, 2009, s. 173 – 175).
Mediacja systemowa może być uznana za mediację terapeutyczną, w której przyjęty
paradygmat konfliktu opiera się na założeniach systemowej terapii rodzin. Celem obu
podejść – zarówno mediacji terapeutycznej, jak i systemowej - jest rozwiązanie konfliktu i
porozumienie się stron. Rolą mediatora w obu przypadkach będzie udzielenie stronom
aktywnego wsparcia, dzięki któremu możliwe stanie się prowadzenie efektywnych
negocjacji pozwalających osiągnąć założony cel.

Tam, gdzie to niezbędne, mediator

może wykorzystywać wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Zasady prowadzenia mediacji
terapeutycznej i systemowej w podobnym stopniu odwołują się do zasad przyświecających
klasycznemu, facylitacyjnemu podejściu do mediacji, co przyjętemu podejściu
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terapeutycznemu. Modelowe ujęcie mediacji systemowej potwierdza zatem hipotezę
klasyfikująca mediację systemową, jako specyficzny typ mediacji terapeutycznej.

Stosowanie mediacji systemowej w praktyce – zadania mediatora
Celem mediacji jest porozumienie stron, zaś rolą mediatora kierowanie stronami w
próbach dojścia do porozumienia. Wsparcie udzielane przez mediatora pozostaje w
zgodzie z założeniami mediacji terapeutycznej, z tym uściśleniem, że sposób widzenia
konfliktu oraz zestaw stosowanych narzędzi znajdują swoje źródło w systemowej terapii
rodzin. Podobnie jak w mediacji terapeutycznej, mediator jest dyrektywny, jego zadaniem
jest efektywne przeprowadzenie stron przez proces mediacji. Do zadań mediatora należy:
diagnoza gotowości stron do mediacji, terapeutyczne wsparcie stron w radzeniu sobie z
blokadami utrudniającymi negocjacje, facylitacyjne wsparcie negocjacji i kierunkowanie ich
na porozumienie oraz organizacyjno – diagnostyczna pomoc na etapie weryfikacji
uzgodnień zawartych w porozumieniu. (Haynes, 1992).
Do podstawowych narzędzi mediatora należy przede wszystkim zadawanie pytań,
które Haynes nazywa wręcz „preferowaną formą dialogu” (Haynes, 1992, s. 26). Pytania
powinny być stawiane przez mediatora w sposób neutralny i niewładczy, ich celem jest
otwieranie rozmówców do lepszego zrozumienia własnych potrzeb i podejmowania
trafnych decyzji. Przydatne są zwłaszcza pytania, które w rezultacie generują nowe opcje
rozwiązań. Wśród wykorzystywanych technik Haynes wymienia również technikę
paradoksu (paradoksalne podsumowania sytuacji wywołują reakcję stron aktywnie
odżegnujących się od przedstawionego opisu) (Haynes, 1992, s. 29 – 30). Często
wykorzystywane są też przez mediatorów systemowych narzędzia zapożyczone z terapii
rodzinnej: stawianie i testowanie hipotez oraz pytania cyrkularne. (Nordhelle, 2009, s. 173
– 175).

Mediacja strategiczna
Mediacja strategiczna jest kolejnym podejściem opartym na filozofii wywodzącej się z
terapii rodzinnej. Zwolennikami tego modelu są m.in. Donald T. Saposnek. (Saposnek,
1983) oraz Peter Carnevale, opisujący w swoich tekstach założenia modelu wyboru
strategicznego (Noll, 2006, s. 25). Koncepcję tę rozwija również Kenneth Kressel, który
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wskazuje, że opisywany przez niego model nawiązuje do modelu mediacji rozwodowej
opartej na systemowym podejściu do mediacji, podkreśla jednak, że jego ujęcie ma
bardziej charakter deskryptywny, niż normatywny. (Kressel, 2007). Główne elementy
łączące te podejścia, to: skoncentrowanie na problemie, pragmatyzm działania, nacisk na
ukryty wymiar konfliktu oraz założenie, że mediator jest strategiem, który steruje
procesem rozwiązania problemu. Inaczej jednak niż w podejściu mediacji rodzinnej
opartej na terapii systemowej, mediator w swoich działaniach nie opiera się na
metodologii analizie systemowej i strukturalnej.

Podstawowe założenia
Tym, co wyraźnie odróżnia mediację strategiczną od innych podejść zakotwiczonych w
terapii rodzinnej jest bardzo wąsko i konkretnie zarysowany cel, jakim jest uporanie się
przez strony z doraźnie występującymi trudnościami, które przywiodły ich na mediację.
Można sobie wyobrazić, że w kontekście mediacyjnym będą to trudności związane z
występującym na jakimś tle konfliktem. Do wyznaczników działań mediatora należy
zaliczyć: skoncentrowanie na problemie, pragmatyzm działania oraz nacisk na ukryty
wymiar konfliktu. Celem mediacji jest rozwiązanie konfliktu, z jakim strony przychodzą
do mediacji. Działania mediacyjne koncentrują się na konkretnym, doraźnym problemie, a
rozwiązanie powinno mieć wymiar praktyczny i konkretny. Rolą mediatora jest
strategiczne zarządzanie mediacją, zmierzające do osiągnięcia założonego celu. Do zadań
mediatora należy zdiagnozowanie sytuacji i odkrycie podłoża konfliktu, sformułowanie
strategii i wprowadzenie jej w życie. Mediacja jest dobrowolna, jednak zasada
samostanowienia stron ulega daleko idącemu ograniczeniu. Mediator pozostaje
bezstronny, choć niekoniecznie neutralny.

Stosowanie mediacji strategicznej w praktyce - zadania mediatora.
Mediatorzy strategiczni zarządzają mediacją w sposób zdecydowanie dyrektywny.
Mediacja przechodzi przez konkretne etapy, a sposób jej prowadzenia w dużej mierze
zależy od przyjętego przez mediatora planu. Również wykorzystywane techniki są
wypadkową przyjętej strategii oraz wiedzy i doświadczeń mediatora. Działania mediatora
przechodzą przez trzy etapy: diagnozy, w ramach której celem mediatora jest odkrycie
100

podłoża konfliktu – zidentyfikowanie przyczyn, których istnienie może być najbardziej
znaczące dla procesu rozwiązywania problemów. Strony mają szansę na przedstawienie
swojej historii, ale dzieje się to w silnie ustrukturyzowany sposób, poprzez odpowiedź na
konkretne pytania mediatora. Następnie ma miejsce formułowanie strategii. Etap trzeci
wiąże się z wdrożeniem strategii, co mediator wykonuje w bardzo dyrektywny sposób
zarządzając planem rozwiązania problemu. Warto podkreślić, że w modelu strategicznym
istotniejsze jest efektywne rozwiązywanie problemów niż zachowanie neutralności przez
mediatora. (Kressel, 2007). Kressel opisując model mediacji strategicznej podkreśla
znaczenie dotarcia do ukrytego wymiaru konfliktu. Zdaniem tego autora rolą mediatora
jest skupienie uwagi i aktywności na naświetleniu przyczyny leżącej pod powierzchnią
konfliktu, która napędza spór i nakierowanie stron na poradzenie sobie z nią.
Nieuświadamiana przez strony przyczyna wpływa na dysfunkcjonalną komunikację stron.
Odkrycie przyczyny pozwala naprawić komunikację. (Kressel, 2007, s. 255). Techniki
terapeutyczne przeniesione na grunt mediacji strategicznej to m.in. konfrontacja
niebezpośrednia, rozmowa krzyżowa i interwencje paradoksalne. (Nordhelle, 2009, s. 177
– 178).

Ocena i komentarze
Wydaje się, że w istocie mediacja strategiczna jest kolejną odmianą mediacji strukturalnej,
z którą łączy ją zdecydowanie pro aktywna i dyrektywna rola mediatora, którego zadaniem
jest przeprowadzenie strony przez sytuację konfliktową w zaplanowany przez siebie
sposób. W obu modelach celem głównym jest porozumienie konkretnie (wąsko)
zarysowanego konfliktu. Różnica polega na tym, że w mediacji strukturalnej punkt
ciężkości położony jest na zachowanie struktury procesu, zaś w mediacji strategicznej
sposoby oddziaływania pozostają dość dowolne. Mediator w mediacji strukturalnej
powinien zachować neutralność. Jednocześnie warto podkreślić, że nigdzie nie jest
powiedziane, że metodą pracy strategicznej nie może być oparcie się na strukturze
procesu. Można zatem założyć, że w istocie oba te podejścia więcej łączy niż dzieli.
Poza głównym nurtem: mediacje integratywne (eklektyczne)
Przedstawiony przegląd modeli mediacji uwzględnia podejścia najpełniej opisane w teorii i
najczęściej wykorzystywane w praktyce. Katalog podejść mediacyjnych ma jednak
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charakter otwarty, w teorii nauki o mediacji wciąż pojawiają się nowe ujęcia podejść
mediacyjnych, wiele sposobów prowadzenia mediacji kształtuje się bez dodatkowego
zaplecza teoretycznego w ramach prywatnej praktyki mediatorów lub ośrodków
mediacyjnych. Podejścia, które funkcjonują poza głównym nurtem opierają się na ogół na
cząstkowych definicjach teoretycznych, a ich opisy można określić mianem zalążków
teorii mediacyjnej.

Czasami natomiast modele prezentowane, jako „nowatorskie

podejście” są w istocie uzupełnioną, lub lekko zmienioną wersją jednego z modeli
przedstawionych powyżej.
W przeglądzie nieuwzględnione zostały koncepcje o charakterze wtórnym lub
cząstkowym. Można założyć, że w swojej praktyce mediacyjnej większość mediatorów
bazuje na popularnych podejściach do mediacji. Jest to również efekt działań
szkoleniowych, które na ogół koncentrują się na przekazaniu przyszłym mediatorom
umiejętności i wiedzy pozwalających wprowadzać w życie wskazany model mediacji – na
ogół jeden z modeli głównego nurtu nauki o mediacji. Odrębnym problemem badawczym
pozostaje natomiast kwestia łączenia w praktyce elementów różnych podejść, czyli tzw.
modele mediacji integralnej (zamiennie nazywanej także mediacją integratywną).
Wielu mediatorów świadomie lub nieświadomie wybiera model mediacji
integratywnych (nazywanych też eklektycznymi), co oznacza, że zarówno w płaszczyźnie
teoretyczno – koncepcyjnej, jak i w obszarze analitycznym i narzędziowym łączą ze sobą
w swobodny sposób elementy różnych podejść. (Picard, 2004, s. 295; Nordhelle, 2009, s.
183; Irving, Benjamin, 2002, s. 19). Zebrana wiedza zostaje zintegrowana w formie
własnej koncepcji mediatora, który jednocześnie odnajduje unikatowy, sobie właściwy
sposób działania.

Zwolenniczką takiego podejścia do mediacji jest m.in. norweska

mediatorka, Nordhelle, która podkreśla, że: „Praktycznie w procesie mediacji wielu mediatorów
nie korzysta konsekwentnie z jednej koncepcji, lecz – świadomie lub nie – czerpie elementy z wielu
różnych metod i wykorzystuje te narzędzia, które w konkretnym momencie wydają się najbardziej
potrzebne.” (Nordhelle, 2009, s. 183). Hipotezę o powszechności łączenia przez mediatorów
różnych podejść mediacyjnych potwierdzają wyniki badań, prowadzonych przez Picard
(2004). Autorka ta na podstawie prowadzonych badań doszła do wniosku, że mediatorzy
budują koncepcję swoich działań na podstawie wielu różnych teorii, tworząc w ten
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sposób właściwy dla siebie integratywny model mediacji. Picard wyciąga z tego wniosek,
że potrzebna jest szersza i bardziej otwarta formuła myślenia o modelu mediacji, która
będzie elastyczna, dynamiczna i oprze się na założeniu iż mediacja może mieć różne cele i
być realizowana na różne sposoby. (Picard, 2004, s. 295).
Wydaje się, że przedstawione powyżej koncepcje mediacji integratywnych odnoszą
się nie do sfery rozwiązań normatywnych lecz do osobowościowej definicji roli mediatora.
W tym ujęciu model integratywny nie będzie więc modelem mediacji per se, lecz raczej
sposobem, w jaki istniejące na poziomie strukturalnym normy i wzory mediacyjne są
wdrażane w życie przez poszczególnych mediatorów.

Systematyki modeli mediacji obecne w literaturze przedmiotu
Wielu badaczy podejmowało próby uporządkowania wiedzy na temat podejść
mediacyjnych. Stworzenie spójnej systematyki pozwala lepiej naświetlić podobieństwa i
różnice między modelami, uwypuklając zarazem kluczowe wymiary, decydujące o
odmienności przebiegu postępowań mediacyjnych. Zarazem pozwala to trafniej
uporządkować pulę możliwości, pozostających do dyspozycji mediatora w ramach
realizowanej przez niego roli.
Poniżej przedstawione zostaną wybrane systematyki podejść mediacyjnych. W
przeglądzie uwzględnione zostaną różne typy systematyk, zarówno klasyfikacje,
przypisujące modele mediacji do odpowiednich kategorii na podstawie wybranych cech, w
sposób wyczerpujący i rozłączny,

jak i typologie, które wyróżniają typy podejść

mediacyjnych charakteryzujące się pewną wspólną cechą lub grupą cech. Część autorów
opiera się na przeprowadzonych badaniach zmierzających do zidentyfikowania
najistotniejszych cech mediacji, co pozwala na wyróżnienie konkretnych typów tego
postępowania (typologie), inni zaś bazują na istniejącym zasobie wiedzy, zmierzając do
usystematyzowania zbioru różnych podejść, wedle wyznaczonych przez siebie kryteriów
(systematyki i klasyfikacje). Wydaje się, że typologie oparte na prowadzonych badaniach
ujmują w istocie osobowościowy wymiar konstrukcji roli mediatora, zaś klasyfikacje
bazujące na opisanych w literaturze wzorcach zbierają dane na poziomie strukturalnym.
Ze względu na potrzebę zachowania spójności wywodu wszystkie systematyki zostaną
jednak zreferowane w jednym miejscu.
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Poniżej pokrótce zreferowane zostaną najważniejsze koncepcje autorstwa Deborah
Kolb (1983), Kennetha Kressela i jego współpracowników (1994), Leonarda Riskina
(1996), Johna Wooda (2004) i Nadji Alexander (2008). Wybrane teorie odbiły się
najsilniejszym echem w środowisku, prowadząc do rozwoju teorii nauki o mediacji, a
zarazem wpływając na praktykę działania mediatorów i prowadzone prace badawcze w
obszarze mediacji.
Pierwsze badania mające na celu praktyczna analizę różnic w sposobach działania
mediatorów przeprowadziła w początkach lat osiemdziesiątych Deborah Kolb (1983),
która bazowała na bezpośredniej obserwacji pracy mediatorów w sporach zbiorowych z
zakresu prawa pracy. Przedmiotem badania były indywidualne sposoby realizacji roli
mediatora,

czyli

przede

wszystkim

osobowościowy

wymiar

roli.

Obserwacje

kilkudziesięciu mediacji doprowadziły badaczkę do wniosku, że działania mediatorów
można pogrupować wedle kryterium aktywności mediatorów w obszarze proceduralnym i
merytorycznym. Kolb zdefiniowała dwa idealne typy mediatorów: „dyrektorów” („dealmakers”)

dyrektywnych

proceduralnie

i

merytorycznie

oraz

„animatorów”

(„orchestrators”) wspierających proces mediacji w sposób niedyrektywny. Dwa opisane
typy wyznaczają dwa krańce kontinuum, na którym mogą odnaleźć się różni mediatorzy,
w zależności od poziomu swojej dyrektywności w mediacji. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę, że Kolb nie definiuje wprost pojęcia „dyrektywności”, wydaje się jednak, że należy
je rozumieć zgodnie ze znaczeniem słownikowym, jako sterowanie biegiem wydarzeń i
kierowanie działaniem stron, którym towarzyszy silna kontrola. Oba opisywane typy
mediatorów łączy nastawienie, iż celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia. Różnią się
natomiast w poglądach nt. właściwego poziomu aktywności mediatora. Czy powinien on
być aktywny (w obszarze proceduralnym i merytorycznym), czy mniej aktywny w obszarze
proceduralnym i pasywny w obszarze merytorycznym. Kolb wskazuje, że opisane typy
mediatorów różnią się także pod kątem wykorzystywanych taktyk i narzędzi.
Podstawowym narzędziem „animatorów” jest neutralne przekazywanie komunikatów. Z
narzędzia tego praktycznie nie korzystają „dyrektorzy”, którzy stosują za to trzy typy
taktyk praktycznie nieodnajdywane w arsenale animatorów. Są to: wypełnianie swoją
treścią komunikatów przekazywanych przez drugą stronę (manipulacja merytoryczna),
sugestie merytoryczne oraz groźby (np. zakończenia mediacji). (Kolb, 1983).
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Badaczka nie tylko zidentyfikowała i opisała dwa typy mediatorów, ale także
wskazała konsekwencje, jakie przyjęcie danego podejścia może mieć dla przebiegu
mediacji i oceny mediatorów. Przyjęcie roli „animatora” mogło skutkować tym, że
mediator stawał się ofiarą manipulacji którejś ze stron (lub raczej jej pełnomocników),
bywał także postrzegany jako (zbyt) bierny. Jednak długofalowo postawa animatorów
wzmacniała ich wiarygodność i budowała do nich sympatię. (Kolb, 1983, s. 137) Więcej
ryzyk wiązało się zdaniem badaczki z przyjęcie roli „dyrektora”, kontrolującego i
manipulującego procesem. Do typowych błędów dyrektorów należało: budowanie
nieadekwatnych scenariuszy/propozycji rozwiązań, w oparciu o złe odczytanie potrzeb
strony, gubienie części faktów (mogące wynikać ze zbyt powierzchownej analizy danych),
złe oszacowanie priorytetów oraz chybione posunięcia i nadmierna presja. W
długotrwałej perspektywie opisane powyżej błędy mogą prowadzić do spadku
wiarygodności mediatora. Strony mogą mieć poczucie, że zawarły porozumienie pod
presją. (Kolb, 1983, s. 137).
Kolejną typologię podejść mediatorów do mediacji przedstawili Kenneth Kressel i
jego współpracownicy (1994), którzy przebadali 32 przypadki mediacji w sprawach o
opiekę nad dziećmi (cases of custody mediation) prowadzonej w ramach postępowania w
sądzie rodzinnym w Essex County (NJ)29. Na podstawie uzyskanych wyników, badacze
wyróżnili dwa odrębne podejścia mediacyjne, rzutujące na przebieg mediacji i jej wyniki.
Cechami, na podstawie których wyróżniono opisane podejścia, były: przyjmowane przez
mediatora cele, założenia na temat roli mediatora i związany z tym kształt postępowania
mediacyjnego (Kressel & Co, 1994, s. 77). Zatem również i w tym przypadku, podobnie
jak u Kolb, istotnym wyznacznikiem różnic był sposób wykonywania roli mediatora
(osobowościowa definicja roli). Zdaniem Kressela i jego współpracowników w zależności
od postrzeganego celu mediacji i przyjętej roli mediatorzy mogą być podzieleni na dwie
grupy: zorientowanych na porozumienie „settlement oriented” oraz zorientowanych na
problem „problem-oriented”. Mediatorzy nastawieni na porozumienie byli zainteresowani
29

Autorzy podkreślajá ograniczenia przyjętej metodologii. Niewielka próba badanych spraw i ich specyficzny
(niereprezentatywny) charakter ograniczają możliwość wyciągania dalej idących wniosków i generalizowania
zidentyfikowanych stylów na całą populację mediatorów. (Kressel & Co s. 79)
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przede wszystkim tym, by strony zawarły ugodę, jej jakość była na drugim planie. Poza
obszarem głównego zainteresowania pozostawało także szersze (lub ukryte) podłoże
konfliktu. Mediatorzy w swoich działaniach pozostawali skrajnie neutralni. Mediatorzy
nastawieni na problem za cel swoich działań uważali pomoc stronom w rozwiązaniu
konfliktu. Zakładali, że środkiem do tego celu jest jak najpełniejsze zrozumienie konfliktu
i byli aktywni w generowaniu hipotez nt. jego źródeł. W razie potrzeby byli gotowi do
tego, aby w skrajnych przypadkach zrezygnować ze ścisłej „neutralności”. (Kressel & co,
1994, s. 68).
Uporządkowania stworzone przez Kolb (1983) i Kressela (1994) opierały się na
przeprowadzonych badaniach i miały charakter typologii. Badacze opisali zaobserwowane
podejścia mediacyjne w postaci typów charakteryzujące się pewną wspólną cechą
(dyrektywność) lub grupą cech (przyjęty cel mediacji i rola mediatora), jednak stworzone
koncepcje nie były ze sobą spójne i nie dawały się połączyć w całość. Wypracowane
typologie pozwalały co prawda lepiej zrozumieć różnice pomiędzy odmiennościami w
pracy mediatorów, ale nie dostarczały klasyfikacji, która w sposób wyczerpujący i
rozłączny uwzględniłaby obserwowane w praktyce modele mediacyjne. Problem związany
z faktem, iż istniejące kategoryzacje (m.in. Kolb i Kressela) nie są ze sobą spójne, a
używane w ich ramach pojęcia niosą ze sobą inne znaczenie dostrzegł Leonard Riskin
(Riskin 1996, s. 16), który postanowił wypełnić istniejącą lukę i stworzyć uniwersalny
schemat, w który można będzie wpisać wszelkie obserwowane podejścia mediacyjne
właściwe dla różnych kontekstów mediacyjnych. W zamierzeniach autora, jego schemat
miał prowadzić do lepszego zrozumienia i trafniejszego doboru przez mediatorów i
strony właściwego podejścia mediacyjnego. Autor zakładał, że: „Pomimo swoich ograniczeń,
schemat ułatwi precyzyjną i jasną rozmowę na temat tego, co może i powinno zdarzyć się w mediacji. Co
za tym idzie, zwiększy precyzję debat i ułatwi podjęcie decyzji na temat edukacji, szkolenia, ewaluacji i
normowania prawnego działań mediatorów. Pomoże stronom podjąć decyzję, czy skorzystać z mediacji,
czy wybrać raczej inną metodę pomocy.” (Riskin, 1996, s. 38). Schemat miał zatem na celu
skonstruowanie wzorca adekwatnych sposobów działania mediatora (strukturalnych
nakazów roli).
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Zaproponowany przez Riskina (1996) schemat porządkujący podejścia do mediacji
(The Grid) jest w zamierzeniu klasyfikacją opartą na dwóch wymiarach: zakresu problemu
będącego przedmiotem mediacji oraz roli mediatora (definiowanej przez rodzaj
stosowanych przez niego strategii i technik). Wymiary te zostały przedstawione w postaci
dwóch przecinających się osi. Pozycja na osi poziomej określa zakres problematyki
mediacji: na jej lewym krańcu są wąsko zakreślone tematy (np. wysokość zadośćuczynienia
za szkodę), na prawym – szeroko (np. nowe zasady funkcjonowania firmy po
restrukturyzacji). Oś przechodzi przez następujące obszary: wąsko rozumiany spór
procesowy, kwestie biznesowe, problemy osobiste i relacyjne, szeroko rozumiane
problemy dotykające całej społeczności. Analiza wskazanych obszarów prowadzi do
wniosku, że zmiana zakresu problemów ma charakter ilościowy, nie jakościowy. Pozycja
na osi pionowej pokazuje typ wykorzystywanych przez mediatora strategii i technik
mediacyjnych: na dolnym krańcu znajdują się techniki facylitatywne,

na górnym –

ewaluatywne. Nie jest jednak do końca jasne, czy wymiar ten należy rozumieć ilościowo,
czy jakościowo tzn. czy o usytuowaniu w danym miejscu na osi decyduje proporcja
wykorzystywanych technik ewaluatywnych i facylitatywnych, czy np. możliwa jest ocena
techniki jako bardziej ewaluatywnej, lub bardziej facylitatywnej. Wymiar ten opisuje rolę
mediatora. Na jednym krańcu znajduje się ewaluatywny mediator - lider, na drugim
facylitatywny mediator moderator. (Riskin, 1996).
Poniżej został przedstawiony schemat (The Grid) prezentujący cztery podstawowe
modele mediacyjne: ewaluatywny szeroki, ewaluatywna wąski, facylitatywny szeroki i
facylitatywny wąski. Każdy z modeli ma właściwy sobie zestaw strategii i narzędzi
mediacyjnych. Narzędzia zostały wpisane do właściwych rubryk każdego z modeli.
Tabela 2. Schemat czterech podstawowych modeli mediacyjnych - The Grid (Riskin, 1996) 30

Model ewaluatywny wąski:
 Spotkania na osobności
 Zapoznanie się z dokumentacją

Model ewaluatywna szeroki:
 Bardzo różne techniki i sposoby działania
 Kontrola i nadrzędność mediatora

30

Schemat w pierwotnym ujęciu, zgodnie z koncepcją zaprezentowaną przez Riskina w artykule z 1996 r.:
“Understanding Mediator Orientations, Strategies and Techniques; A grid for the perplexed”, in: 1 Harvard
Negotiating Law Review 7, Spring. Koncepcja była potem przez autora zmieniana I uzupełniana. M.in. w 2003
Riskin zrewidował oryginalny schemat, zastępując wymiar „ewaluatywny – facylitatywny” (“evaluative–
facilitative”) wymiarem „dyrektywny – wspierający” (“directive–elicitive”). (Riskin, 2003). Wydaje się jednak, że
pierwsza wersja do dzisiaj pozostaje najbardziej popularna i przydatna w praktyce.
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Techniki:

o Ocena silnych i słabych stron danej 
sprawy
o Przewidywanie wyników postępowania
sądowego (lub innych postępowań)
o Proponowanie
kompromisowego
porozumienia opartego na pozycjach stron
o Namawianie stron do porozumienia albo
zaakceptowania konkretnego
rozwiązania lub propozycji.

Model facylitatywny wąski:
 Spotkania na osobności
 Techniki:
o Zadawanie pytań
o Wsparcie stron w generowaniu własnych
opcji wąsko rozumianego porozumienia
o Pomoc stronom w wymianie propozycji
o Pomoc stronom w ocenie składanych
propozycji.

Więcej spotkań na osobności, niż wspólnych
Techniki:
o Poszerzanie wiedzy mediatora na temat
ukrytych interesów stron
o Pokazywanie konsekwencji braku
porozumienia
o Tworzenie i przedstawianie stronom
szerokich opcji porozumienia opartych o
interesy
o Namawianie stron do zaakceptowania
propozycji składanych przez uczestników
lub mediatora.

Model facyliatywny szeroki:
 Więcej spotkań wspólnych niż na osobności.
 Szansa na zmianę i na rozwój – przestrzeń dla
transformacji
 Techniki:
o Pomoc stronom w zrozumieniu ukrytych
interesów.
o Pomoc stronom w stworzeniu i
przedstawieniu szerokich opcji rozwiązań
opartych o interesy
 Pomoc stronom w ocenie skłądanych propozycji.

Opracowanie własne na podstawie koncepcji L. Riskina (1996)

Riskin stworzył system mający na celu kategoryzację orientacji (a także strategii i
technik) pojawiających się w praktyce pracy mediatorów, nie przesądzając o ich zgodności
z klasycznie rozumianą ideą mediacji i nie opowiadając się po stronie żadnej z nich.
(Riskin, 1996, s. 13) Pomimo tego zdystansowanego podejścia, koncepcja wzbudziła
żywą debatę w środowisku mediatorów, w szczególności w odniesieniu do oceny
ewaluatywnego stylu mediacji, który przez wielu został uznany za niezgodny z istotą i
zasadami mediacji. Dyskusja na ten temat została szerzej zreferowana przy okazji
prezentacji modeli mediacji. Sam Riskin dostrzega ograniczenia swojej koncepcji przede
wszystkim w obszarze trudności z jednoznacznym przypisaniem mediatora do
konkretnego modelu mediacyjnego. Przypisanie mediatora do danego modelu opiera się
na obserwacji i analizie stosowanych przez niego strategii i technik mediacyjnych.
Tymczasem zdarza się, że mediatorzy używają w trakcie jednej mediacji technik
właściwych dla różnych modeli, lub zmieniają techniki w zależności od okoliczności danej
sprawy. Co za tym idzie może być trudno jednoznacznie zaliczyć mediatora do którejś z
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kategorii. (Riskin, s. 1996, 36-37). Riskin dostrzega także, że wielu mediatorów w trakcie
swojej praktyki przesuwa się wzdłuż kontinuum, lub pomiędzy kwadratami. (Riskin, 1996,
s. 25).
Systematyka zaproponowana przez Riskina w istotny sposób wpłynęła na
rozumienie modeli mediacji oraz otworzyła szeroką dyskusję na temat słuszności i
skuteczności typowych dla mediatorów sposobów działania. Wydaje się jednak, że
Riskinowi nie udało się zrealizować zamierzenia stworzenia kompletnej klasyfikacji
podejść do mediacji: schemat opisuje jedynie część rzeczywistości mediacyjnej, co wynika
m.in. z przyjętych kryteriów kategoryzacji.

Kryterium strategii i narzędzi działania

uwzględnia jedynie narzędzia właściwe dla nauk prawnych, nie przewidując miejsca na
narzędzia właściwe np. dla nauk społecznych niewpisujące się ani w prawnie rozumianą
dyrektywność, ani w neutralną facylitatywność, a tym samym eliminując możliwość
zastosowania schematu np. do mediacji narratywnej, czy terapeutycznej. Problemem
(dostrzeżonym przez Riskina) jest także to, że przyjęte kryterium zakresu problemu
mediacyjnego miało charakter raczej sytuacyjny niż stały. Kryterium to uwzględniało w
istocie jedynie te mediacje, które są nastawione na szukanie węziej lub szerzej zakrojonego
porozumienia, poza zakresem zastosowania pozostawiając modele mediacji nastawione na
rozwój i przemianę uczestników, czy też ich głębsze pojednanie, czyli np. mediacji
transformatywną31, czy humanistyczną. Trudności te zostały dostrzeżone przez autorów
analizujących schemat Riskina. Jak wskazuje Wood: „podejście Riskina pomija specyficzną opcję
charakterystyki mediacji opartej na wzmocnieniu i zrozumieniu (“empowerment and recognition”), która
wykracza poza zwyczajne otwieranie dyskusji na szeroki zakres tematów – czy to w celu rozwiązania
problemu, czy też zaspokojenia potrzeb.” (Wood, 2004, s. 449). Z kolei Alexander podkreśla, że
wszystkie podejścia opisane w ramach schematu Riskina wpadają w jedną tylko kategorię
systematyki stworzonej przez Busha i Folgera (1994), dzielących podejścia mediacyjne na
problemowe, relacyjne i budujące harmonię (problem-solving, relational, harmony mediation).
Alexander uważa, że wprowadzenie przez Riskina kontinuum wąskiego – szerokiego
zakresu problemu wynika ze skupienia się przez autora wyłącznie na mediacjach, które są
31

Mediacja transformatywna zdaniem autora mogła być kwalifikowana, jako „szeroko definiowany problem, w
którym mediator wspiera strony wykorzystując techniki facylitatywnego oddziaływania” – ta definicja nie do
końca zgadza się z istotą mediacji transformatywnej w ujęciu Busha i Folgera.
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zorientowane na rozwiązanie problemu. (Alexander, 2008, s. 99 – 100). Wątpliwości budzi
również praktyczna przydatność omawianego narzędzia. Zgodnie z przyjętą zasadą,
mediatorzy byli uznawani za przedstawicieli poszczególnych podejść na podstawie
obserwacji wykorzystywanych przez nich interwencji i narzędzi. Tymczasem, jak już
wykazano

we

wcześniejszych

rozważaniach,

doraźne

interwencje

i

narzędzia

wykorzystywane przez mediatora w toku mediacji zależą nie tylko od przyjętego przez
mediatora modelu mediacji, ale także od wielu innych czynników o charakterze
kontekstowym i sytuacyjnym, tym samym mają małą trafność diagnostyczną.
Kolejną (chronologicznie późniejszą) typologią stworzoną na podstawie
prowadzonych badań jest zaproponowany przez Johna Wooda (2004) podział
mediatorów na doradców, negocjatorów, facylitatorów i demokratów. Również ta
typologia powstała w wyniku badania osobowościowej definicji roli mediatora: Wood
przeprowadził wywiady kwestionariuszowe z mediatorami środowiskowymi i rolnymi,
badając deklarowane podejścia do mediacji. Wyniki badań zostały przeanalizowane za
pomocą metodologii opierającej się technice-Q (Q – sort procedure). Zaobserwowane
różnice Wood ujął w kategoriach “stylu” lub „roli mediatora”. Każdy z wyróżnionych
typów jest konfiguracją następujących elementów: przyjętego celu mediacji, założonej roli
mediatora, podejścia do neutralności oraz strategii wykorzystywanej do osiągnięcia
założonych wyników. (Wood, 2004, s. 447). Dla Negocjatora celem jest porozumienie,
jako mediator jest aktywny i wykorzystuje różne techniki oddziaływania. W swoich
działaniach opiera się na zasadzie samostanowienie stron ale zarazem nie przywiązuje
nadmiernej wagi do neutralności. Facylitator zmierza do poprawy relacji i komunikacji
między stronami, pracuje m.in. na potrzebach stron i zdecydowanie podkreśla potrzebę
zachowania neutralności, która stanowi dla niego istotę mediacji. Z perspektywy Doradcy
główną przyczyną konfliktu są emocje, a celem działania mediatora jest uzdrowienie
relacji. Doradca wspiera strony w dążeniu do zmiany w relacji, zachowując pełną
neutralność. Jest to podejście o charakterze terapeutycznym, źródło wsparcia dla stylu
transformatywnego. Czwarty wyróżniony typ, to Demokrata, dla którego celem jest
właściwe zarządzanie procesem mediacji, zgodnie z założeniem, że właściwy sposób
prowadzenia mediacji w sposób naturalny doprowadzi do osiągnięcia wyniku, jakim
będzie porozumienie. Demokrata jest znacznie bardziej pasywny, niż pozostałe typy
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mediatorów, mniej niż doradca skupia się na emocjach. Również i on dba o zachowanie
pełnej neutralności.
Wood wskazuje, że wyniki jego badań potwierdzają prawdziwość koncepcji
zaproponowanych wcześniej przez Kolb (1983) i Riskina (1996). Model Facylitatora
wpisuje się w typ „mediatora – dyrektora” opisany wcześniej przez Kolb, zaś Demokrata
przypomina opisanego przez Kolb „mediatora – animatora”. (Wood, 2004, s. 448). Co
więcej, dwa zidentyfikowane w toku badań typy mediatorów wpisują się zdaniem badacza
w schemat podejść do mediacji zaproponowany przez Riskina: Negocjator realizuje model
szeroko ewaluatywny, a Doradca szeroko facylitatywny. (Wood, 2004, s. 448). Zdaniem
Wooda, uzyskane przez niego wyniki potwierdzają także tezę, iż podejścia mediatora
można uporządkować według poziomu przejawianej przez mediatora aktywności. Na
jednym krańcu tak opisanego kontinuum znajdują się mediatorzy pasywni (demokraci), na
drugim – aktywnie rozwiązujący problemy (negocjatorzy i doradcy). W środku kontinuum
znajdą się pro aktywni facylitatorzy.
Przedstawione typologie autorstwa Kolb, Kressela i Wooda mają istotny walor
porządkowania wiedzy o podejściach reprezentowanych przez mediatorów. Wskazują
kryteria, które w istotny sposób różnicują praktykę działania mediatorów. Zarysowują
również z większym lub mniejszym przybliżeniem możliwe konsekwencje praktyczne
realizowania różnych podejść do mediacji. Wśród kryteriów podziału podejść do mediacji
(zakładanych z góry przez badaczy, lub identyfikowanych w toku prowadzonych badań)
znajdują się: postrzegany cel mediacji i zakres tematyki będącej przedmiotem mediacji,
zakładana rola i poziom aktywności i/lub dyrektywności mediatora (w obszarze
procedury bądź meritum sporu), rodzaj wykorzystywanych technik i strategii, stosunek
do zasady neutralności Mimo iż dzięki pracom Wooda przedstawione koncepcje znalazły
wspólny łącznik, w dalszym ciągu nie tworzą one jednolitego systemu, w który można
byłoby jednoznacznie wpisać wszystkie przedstawione w pracy modele mediacji.

Autorska systematyka (meta) modeli mediacji
Ponieważ żadne z przedstawionych narzędzi nie jest wystarczające, by w uporządkowany i
kompletny sposób opisać rolę mediatora w obszarze postulowanych założeń
konceptualnych (mapa mediacji) oraz właściwych sposobów działania, stworzona została
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autorska systematyka (meta) modeli mediacji. Systematyka jest podsumowaniem zebranej
wiedzy źródłowej na temat strukturalnych wymogów roli mediatora (w obszarze
bezpośredniego wpływu mediatora na mediację), a zarazem stanowi punkt wyjścia do
dalszych badań osobowościowej definicji roli mediatora. Narzędzie opiera się na dwóch
kryteriach podziału, do których za przykładem wcześniejszych autorów zaliczono
postrzegany cel mediacji i postrzeganą rolę mediatora. W stworzony schemat wpisane
zostały przedstawione w pracy modele mediacji.
Większość autorów pozostaje zgodna, co do tego, że istotnym czynnikiem
różnicującym mediatorów jest sposób postrzegania przez nich celu mediacji i swojego w
niej działania. W trakcie lektury opisów modeli mediacji wyraźnie widać, iż zakładane
przez praktyków cele mediacji różnią się od siebie. Obok klasycznie rozumianego celu,
jakim jest porozumienie stron pojawiają się takie cele, jak: transformacja uczestników i ich
relacji (mediacja transformatywna), zbudowanie nowej opowieści o konflikcie, która
doprowadzi do utrzymania i poprawienia relacji (mediacja narratywna), czy uzdrowienie
relacji między stronami konfliktu i ich środowiskiem (mediacja humanistyczna). Nawet,
jeśli cel zostanie zdefiniowany, jako „porozumienie stron”, jego rozumienie wcale nie jest
oczywiste. Część modeli zakłada, że jest to spisane porozumienie zamykające konkretną
sprawę (mediacja strategiczna), lub ugoda prawnie kończąca konflikt (mediacja
ewaluatywna)32, są też modele w których porozumienie oznacza rozwiązanie istniejącego
konfliktu (mediacja terapeutyczna, mediacja systemowa, mediacja strukturalna). W
klasycznej mediacji facylitatywnej celem jest szeroko rozumiane rozwiązanie konfliktu i
dojście do porozumienia, przy czym to do stron należy precyzyjne sformułowanie efektu
końcowego mediacji, którym może być zarówno porozumienie w konkretnej sprawie,
nierozwiązujące wszystkich konfliktów między stronami, jak i np. szeroko rozumiane
rozwiązanie konfliktu, bez formalnych dokumentów wieńczących sprawę.
32

Niektórzy zwolennicy mediacji ewaluatywnej nie poprzestają na dążeniu do konkretnego pisemnego
porozumienia kończącego sprawę, ale jeszcze podkreślają znaczenie tego, by było ono zgodne z poczuciem
słuszności (w duchu prawa). Przykładem jest Stempel, którzy podkreśla, że mediacja, zwłaszcza ta ze zlecenia
sądu, ma zapobiegać niesprawiedliwości (Stempel, 1996 – 1997, s. 973). Celem mediacji jest skuteczne i
sprawiedliwe rozwiązanie istniejących kontrowersji, co może być trudne do osiągnięcia w ramach mediacji
facylitatywnej. (Stempel, 1996-1997, s. 954).
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W doktrynie pojawia się spór, co należy rozumieć, jako uprawniony cel mediacji,
zgodny z jej definicją. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim oceny celów definiowanych
szeroko, jako zmiana i rozwój. Wielu autorów stoi na stanowisku, że jedynym celem
zgodnym z ideą mediacji jest - węziej lub szerzej rozumiane - porozumienie. Jak twierdzi
Morek: „Pomimo, iż niektórzy zwolennicy mediacji transformatywnej przeciwstawiają ją mediacji
zorientowanej na ugodę (settlement – oriented mediation), wydaje się, że to właśnie zawarcie ugody
rozumiane sensu largo – jako zapobieżenie powstaniu lub rozwiązanie sporu – należy traktować, jako
podstawowy i uniwersalny cel mediacji.” (Morek, 2018, s. 24). W tym ujęciu mediacja właściwa,
to mediacja facylitatywna, nastawiona na porozumienie stron, a co za tym idzie cele
związane z poprawą relacji i komunikacji mają tylko charakter uzupełniający. Część
autorów podważa założenie, że celem mediacji mogłoby być zmiana w relacji, wskazując,
że praca nad zmianami w relacji, czy też szerzej rozumianymi przemianami w obszarze
psychiki lub emocji jest domeną terapii. Mediacja, w przeciwieństwie do terapii i
doradztwa, nie powinna opierać się na dążeniu do zrozumienia lub przepracowania
kwestii psychologicznych, lecz na doraźnym rozwiązywaniu konfliktów. (Yarn, 1991, s.
280). Dyskusja na temat celów mediacji jest fragmentem szerszej dyskusji na temat
właściwości różnych modeli mediacji oraz poziomu ich zgodności z klasyczną ideą
mediacji. Biorąc pod uwagę, że celem badań jest zbadanie realnego, nie zaś
postulowanego

stanu

rzeczy,

zajmowanie

stanowiska

w

debacie

wydaje

się

bezprzedmiotowe.
Część badaczy zakłada, że mediacji mogą towarzyszyć różne cele, a ich analiza
zależy zarówno od tego, czy przyjmujemy punkt widzenia stron, mediatora, czy całego
społeczeństwa. (Tak np. Kalisz, Ziemkiewicz, 2009, s. 44 i nast.). Przyjmując perspektywę
stron i mediatora (która zgodnie z założeniami mediacji powinna być wspólna), można
również stworzyć hierarchię celów. Np. zdaniem Ware’a (2001, s. 204 - 207) typowe cele
mediacji układają się na kontinuum: od najmniej do najbardziej ambitnych:
1. Zamknięcie sprawy/osiągniecie porozumienia [settle case]
2. Uzyskanie porozumienia poszerzającego korzyści stron względem wstępnych
stanowisk [positive-sum/problem solving]
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3. Rozwój duchowy [moral growth].
Zdaniem Ware’a nie warto automatycznie zakładać najdalej idącego celu, ponieważ jest to
ekonomicznie i czasowo nieopłacalne. Ponadto może to przekreślić realizację
jakichkolwiek celów (nawet na poziomie minimum). (Ware, 2001, s. 205). Kalisz i
Zienkiewicz jako nadrzędne33 cele uczestników mediacji wskazują: samopoznanie,
samodoskonalenie i wzrost moralny (cele w wymiarze osobistym), przywrócenie i
utrzymanie niezakłóconej komunikacji, rozwiązanie sporu, zlikwidowanie przyczyn
konfliktu, zapewnieni odstaw do efektywnej współpracy stron w przyszłości (cele w
wymiarze interpersonalnym). (Kalisz, Zienkiewicz, 2009, s. 44 – 45).
Cele mediacji przyjęte w opisanych modelach można uporządkować na kilka
sposobów. Jednym z nich jest uporządkowanie według znaczenia, jakie ich autorzy
przypisują osiągnięciu porozumienia. Od grupy modeli, w których najistotniejsze będzie
osiągnięcie rozwoju wewnętrznego stron, zmiana w relacji bądź narracji (mediacja
transformatywna, humanistyczna, narratywna), zaś porozumienie będzie miało znaczenie
drugorzędne, przez grupę modeli, w których porozumienie jest równie istotne, co inne
towarzyszące mu cele, takie jak: zmiana w relacji czy poprawa komunikacji (mediacja
terapeutyczna i systemowa, mediacja facylitatywna, mediacja strukturalna) aż po grupę
modeli, w których porozumienie jest celem wyłącznym i kluczowym (mediacja
ewaluatywna, mediacja strategiczna).34 Innym uporządkowaniem będzie podział
dychotomiczny: w jednej grupie znajdą się cele, których konstytutywnym elementem jest
osiągnięcie porozumienia, w drugiej wszystkie pozostałe – w praktyce przede wszystkim
nastawione na rozwój i zmianę w relacji. Możliwe jest także rozbudowanie tego
uporządkowania i wydzielenie trzech kategorii celów: pierwsza będzie uwzględniać
wyłącznie cele, których istota jest porozumienie (rozumiane jako zamknięcie sporu
33

Autorzy wskazują również cele podrzędne, które w istocie wydają się mieć charakter operacyjny i jako takie
mają większe znaczenie w obszarze ustalania strategii postępowania. (Kalisz, Zienkiewicz, 2009, s. 45 – 46)
34

Podział ten w pewnej mierze nawiązuje do pomysłu Kolb i Kressela (1994, za: Jacobs i Aakhus, 2002), którzy
opisują mediatorów w kategoriach nastawienia na porozumienie - optymalnie poprzez jasno spisaną umowę
lub na komunikacje, mającą na celu rozwiązanie problemu lub przynajmniej wsparcie stron w lepszym
wzajemnym zrozumieniu.
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zgodnie z literą prawa), druga zakłada, ze celem podstawowym jest porozumienie
(rozumiane, jako rozwiązanie problemu), ale istotne mogą być także inne cele, takie jak
np. poprawa komunikacji, czy zmiana w relacji, trzecia będzie zawierała wszystkie te
kategorie celów, w których porozumienie jest traktowane jako drugorzędne, lub nie
pojawia się wcale. Każde z przedstawionych uporządkowań może być wykorzystane na
cele tworzonej kategoryzacji.
Z literatury przedmiotu i prowadzonych badań wynika, że kolejnym istotnym
kryterium uporządkowania modeli mediacji jest rola mediatora. Istnieje wiele różnych
koncepcji ról, jakie mediator powinien pełnić w mediacji. Rola bywa definiowana zarówno
poprzez zadania realizowane przez mediatora w toku

mediacji (np. koordynowanie

spotkań, moderowanie dynamiki konfliktu, pomoc w sporządzaniu ugody, etc. 35) jak i
poprzez zasady mediacyjne, których powinie się trzymać (np. neutralność, bezstronność,
elastyczność, etc.). Na podstawie rozważań obecnych w literaturze można wyciągnąć
wniosek, że najistotniejszym czynnikiem różnicującym role przyjęte przez mediatora w
mediacji jest intensywność oddziaływania, opisywana w kategoriach neutralności i
zaangażowania, (pro)aktywności, czy dyrektywności. Przykładowo, Simmel podzielił
mediatorów na dwie grupy: neutralnych mediatorów zewnętrznych, oraz zaangażowanych
mediatorów wewnętrznych.. Z kolei Gulliver umieścił rolę mediatora na kontinuum
opisującym poziom i głębokość interwencji – od mediatorów pasywnych, po aktywnych
interwencjonistów. (za: Alexander, 2008, s. 98).
Warto w tym miejscu podkreślić, że podobnie, jak w przypadku celów mediacji,
również ocenie właściwych ról mediatora towarzyszy dyskusja praktyków i badaczy
mediacji. Wątpliwości dotyczą zarówno mediatorów nadmiernie (zdaniem niektórych)
pasywnych, jak i tych zbyt aktywnych (definiowanych często, jako dyrektywni). Co do
pierwszych pojawia się wątpliwość, czy da się realizować założone cele mediacji (główne i
operacyjne) jedynie towarzysząc stronom (pytanie o skuteczność). W przypadku
mediatorów nadmiernie aktywnych lub dyrektywnych (co w praktyce najczęściej wiąże się
z przyjęciem przez nich podejścia ewaluatywnego) pytanie dotyczy tego, czy nie wychodzą
oni poza granice etyki mediacyjnej. Kwestionowane jest przede wszystkim naruszanie
35

Przykładowe zadania mediatora za: Kalisz, Zienkiewicz, 2009, s. 60.
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zasady neutralności mediatora, samostanowienia stron oraz zakazu wchodzenia w role
innych profesjonalistów. Obawy te znajdują swoje odzwierciedlenie w kształcie niektórych
regulacji prawnych, m.in. w przepisach obowiązujących w stanie Kolorado formułujących
wymóg, aby mediacja prowadzona była w sposób niedyrektywny (State Requirements,
2010), a w Polsce w normach środowiskowych uchwalanych przez Społeczną Radę ds.
ADR (więcej na ten temat w rozdziale nt. mediatora). W niektórych dokumentach i
opracowaniach, zamiast o dyrektywnej roli mediatora mówi się o stosowaniu przezeń
dyrektywnych technik mediacyjnych. Jak wskazuje Yarn: „Dostrzegając, że niektóre
ewaluatywne lub dyrektywne techniki [mediacji] działają na granicy, za którą znajduje się orzekanie [w
sprawie], sądy i organizacje zrzeszające profesjonalistów stworzyły kodeksy działania lub standardy
postępowania, definiujące mediację, wskazujące właściwe sposoby działania i zakazujące działań
uznanych za niewłaściwe.” (Yarn, 1991, s. 279). Niezależnie od tego, czy analizowane jest
przyjęte przez mediatora podejście (model mediacji), czy wykorzystywane przez niego
instrumentarium działania (narzędzia i techniki) jest to jedna i ta sama dyskusja o
słuszności dyrektywnego działania w mediacji. Podobnie jak w przypadku celu mediacji,
również i tutaj przedmiotem badań będą role realnie przyjmowane przez mediatorów w
praktyce mediacyjnej. Ocena słuszności przyjmowania takich a nie innych założeń
pozostanie poza obszarem badań niniejszej dysertacji.
Przyjrzenie

się

rolom

przyjmowanym

przez

mediatorów

w

ramach

zaprezentowanych modeli mediacji pozwala na uporządkowanie ich zgodnie z kryterium
zaproponowanym przez Gullivera, tj. według poziomu i głębokości interwencji (kryterium
to przypomina w pewnym stopniu kontinuum dyrektywności, które powstało w wyniku
badań prowadzonych przez Kolb). Na jednym z krańców kontinuum znajdą się
mediatorzy, którzy pozostają pasywni: towarzyszą stronom - lub podążają za nimi - w
procesie mediacyjnym, bez podejmowania interwencji nadających mediacji kierunek, lub
wpływających istotnie na jej przebieg. Na drugim krańcu będą z kolei mediatorzy
maksymalnie aktywni: kontrolujący, zarządzający procesem i jego przebiegiem. Pomiędzy
tymi dwoma krańcami sytuują się mediatorzy, którzy przyjmują rolę mniej lub bardziej
pro-aktywną, bądź też pro aktywną w płaszczyźnie proceduralnej, a pasywną w
płaszczyźnie merytorycznej.

Kontinuum będzie zatem przechodzić przez punkty:

pasywności (mediator, jako towarzysz), pro-aktywności (mediator, jako moderator) i
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wysokiej aktywności mediatora (mediator, jako lider). Można także uznać, że zamiast
kontinuum przyjmiemy podział ról mediatora na trzy kategorie formowane na podstawie
umownie określonej aktywności mediatora: towarzysza (niska aktywność), moderatora
(średnia aktywność) i lidera (wysoka aktywność).
Dla części badaczy istotnym czynnikiem kategoryzacji ról mediatora jest poziom
jego dyrektywności. Aby zaproponować kategoryzację opartą na tym kryterium niezbędne
jest jasne zdefiniowanie pojęcia „dyrektywność” i wskazanie w jakim zakresie jest ono
zbieżne z pojęciem „wysokiej aktywności mediatora”. Część autorów używa terminu
„dyrektywność” na określenie wysokiej aktywności mediatora w obszarze proceduralnym
lub merytorycznym (tak np. Kolb, 1983). Inni z kolei opisując wysoką aktywność
mediatora podkreślają, że nie jest ona tożsama z dyrektywnością, a mediator jest w
mediacji co najwyżej „pro aktywny” (tak np. w modelu mediacji humanistycznych,
Umbreit, 1997). Wydaje się, że dyrektywność jest w literaturze na ogół definiowana
ilościowo. Właściwsza wydaje się jednak jakościowa definicja tego pojęcia. Definicja
ilościowa zakłada, że dyrektywność to pewien (wysoki) poziom pro-aktywnych zachowań
mediatora, definicja jakościowa przyjmuje, że jest to jakościowo inny typ oddziaływania.
W prowadzonych badaniach przyjmiemy rozumienie dyrektywności zgodne z definicją
słownikową, jako: „wytyczanie postępowania, wyznaczanie kierunku działania, dawanie
wskazówek i propozycji” (Słownik Języka Polskiego). Warto zauważyć, że takie ujęcie
pozostaje w sprzeczności z zasadą neutralności, rozumianą, jako nie narzucanie działań,
lub rozwiązań. Zakładając, że dyrektywność nie jest tożsama z wysoką aktywnością i
oznacza taką aktywność mediatora, która zakłada wyznaczanie kierunku działania,
dawanie wskazówek i propozycji oraz wysoką kontrola nad procesem, możemy
uwzględniając to kryterium pogrupować role mediatora na trzy odrębne kategorie:
pasywnych, aktywnych oraz dyrektywnych. Co istotne, między tymi kategoriami nie
będzie ciągłości. Miernikiem aktywności może być ilość interwencji podejmowanych
przez mediatora w toku mediacji – poniżej wskazanej ilości mediator trafi do grona
pasywnych, powyżej – do grona aktywnych. Do grona dyrektywnych trafią mediatorzy,
którzy korzystają ze specyficznych interwencji o charakterze dyrektywnym (dokładna
definicja tych interwencji powinna zostać doprecyzowana w toku dalszych badań i analiz).
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Uwzględnienie dwóch przedstawionych powyżej kryteriów, tj. roli mediatora i celu
mediacji pozwala skonstruować kategoryzację uwzględniającą wszystkie opisane w pracy
modele mediacji. Z punktu widzenia jasności i przejrzystości tworzonego narzędzia
najwygodniejsze wydaje się wyodrębnienie trzech ról mediatora (towarzysz, moderator,
lider) oraz dwóch grup celów mediacji (porozumienie i rozwiązanie konfliktu; rozwój lub
zmiana). W miarę potrzeby możliwe będzie rozdzielenie pierwszej z nich na dwie
podgrupy: wąsko rozumianego porozumienia (ugody) oraz szeroko rozumianego
porozumienie (rozwiązania konfliktu, uwzględniającego także zmianę relacji, poprawę
komunikacji, etc.). Złożenie dwóch wymiarów w całość stworzy schemat składający się z
sześciu możliwych kategorii36: (meta) modeli mediacji (patrz: schemat poniżej).
Tabela 3. Autorska systematyka modeli mediacji oparta na kryteriach celu mediacji i roli mediatora

Cel mediacji

Rozwój/zmiana

Porozumienie i rozwiązanie
konfliktu

Rola mediatora
Lider
Dyrektywny

Moderator
Aktywny

Towarzysz
Pasywny

MEDIACJA
STEROWANEGO
ROZWOJU

MEDIACJA OPARTA NA
WIEDZY FACHOWEJ
Ewaluatywna
Terapeutyczna (systemowa)
Strategiczna
MEDIACJA
MEDIACJA KLASYCZNA
WSPIERANEGO ROZWOJU Facylitatywna (+ strukturalna)
Narratywna
Humanistyczna
MEDIACJA ROZWOJOWA
Transformatywna

36

MEDIACJA
TOWARZYSZĄCA

Z punktu widzenia operacjonalizacji przyjętych kryteriów użyteczne może być także ujęcie modelu mediatora
jako funkcji dwóch wymiarów: wagi, jaką mediator przywiązuje do porozumienia, jako wyznacznika sukcesu
mediacji (oś x) oraz poziomu aktywności mediatora (oś y). W pewnym przybliżeniu, metodologia ta może nas
doprowadzić do podobnych wyników, jak przedstawiona powyżej klasyfikacja bazująca na pewnych
dookreślonych i zamkniętych kategoriach celu mediacji i roli mediatora. Więcej na ten temat w części
poświęconej metodom badawczym.
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Modele mediacji opisane w niniejszej pracy wpisują się w cztery z sześciu kategorii
uwzględnionych w proponowanej klasyfikacji. Mediacja transformatywna mieści się w
kategorii meta modelu Mediacji Rozwojowych, w których mało aktywny mediator
towarzyszy stronom na ścieżce zmierzającej do zmiany i rozwoju. Mediacja
humanistyczna i mediacja narratywna zaliczone zostały do meta modelu Mediacji
Wspieranego Rozwoju, w trakcie których aktywny (choć nie dyrektywny) mediator
wspiera strony w osiągnięciu szeroko rozumianej zmiany (w duchu sprawiedliwości
naprawczej, lub w drodze zmiany narracji). Kolejna kategoria, w której mediator
dyrektywnie prowadzi strony do właściwej (jego zdaniem) zmiany (Mediacja sterowanego
rozwoju) pozostaje pusta. Pusta jest także kategoria zakładająca pasywną obecność
mediatora w trakcie mediacji, której celem jest porozumienie (Mediacja towarzysząca).
Mediacja facylitatywna, podobnie jak mediacja strukturalna znalazły się w kategorii
ochrzczonej mianem Mediacji klasycznej, w której celem mediacji będzie rozwiązanie
konfliktu i porozumienie, a mediator będzie pełnił funkcję aktywnego moderatora.
Ostatnia kategoria (Mediacja oparta na wiedzy fachowej) zakłada dyrektywną rolę
mediatora lidera, który ułatwia stronom zawarcie porozumienia. W kategorii tej znalazły
się: mediacja ewaluatywna, mediacja strategiczna oraz mediacja terapeutyczna (a także
mediacja systemowa).
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CZĘŚĆ II. MEDIATOR
Właściwości osobiste mediatora
Zarówno w dokumentach normatywnych, jak i literaturze przedmiotu wiele miejsca
poświęca się tematyce właściwości osobistych mediatora, które opisuje się w kategoriach
kwalifikacji osobistych bądź zawodowych, cech osobowości a także postaw etycznych i
moralnych. Właściwości te analizowane są w dwóch podstawowych obszarach:
kwalifikacji zawodowych uważanych za niezbędne do pełnienia roli mediatora oraz
wpływu cech osobistych mediatora na przebieg mediacji. Wzorce, normy i wartości
definiowane są na poziomie postulatywnym (normy tworzone na potrzeby selekcji i
kwalifikacji) oraz deskryptywnym (wzorce konstruowane w wyniku badań, obserwacji i
autoobserwacji).
Na potrzeby wyjaśnienia przyjętych założeń przydatne wydaje się chwilowe
rozdzielenie konstruktu pozycjo-roli na odrębne substraty: pozycji, roli oraz –
pomocniczo - statusu. Zgodnie z przyjętymi definicjami zakładamy, że do pozycji
przypisane są określone oczekiwania, wzorce i ideały. (Sztompka, 2004, s. 257-287).
Niektórzy autorzy uzupełniają tą koncepcję pojęciem statusu, rozumianego, jako zespół
charakterystyk autora zajmującego daną pozycję. (Szmatka, 2000, s. 322). W tym ujęciu
właściwości osobiste, jakich społeczeństwo oczekuje od mediatora, będą wpisywały się
albo w pojęcie pozycji albo statusu. Ze względów praktycznych w dalszej części rozdziału
wrócimy jednak do połączonego konstruktu pozycjo-roli i idąc za definicjami
teoretycznymi przedstawionymi przez Sztompkę (2004, s. 257 - 287) zbiór norm i
wartości opisujących właściwości wymagane od osoby zajmującej pozycję mediatora
będziemy opisywać w kategoriach roli społecznej w sensie normatywnym.
W dalszej części niniejszego rozdziału postaram się zebrać i usystematyzować
rozproszone dane na temat właściwości osobistych mediatora, opierając się przede
wszystkim na publicznie dostępnych materiałach odzwierciedlających sposób, w jaki
osoba mediatora jest społecznie definiowana i opisywana. Źródłem informacji będą
regulacje prawne, uwzględniające zarówno powszechnie obowiązujące akty prawne, jak i
wewnętrzne regulacje obowiązujące w ramach organizacji zrzeszających mediatorów, takie
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jak kodeksy etyczne oraz zbiory standardów postępowania, a także literatura z dziedziny
przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem opinii samych mediatorów.

Wymagane kwalifikacje
Regulacje prawne i środowiskowe, jako źródło wiedzy o właściwościach
mediatora
Zgodnie z przepisami polskiego prawa cywilnego mediatorem – „fachowo przygotowaną,
niezależną i bezstronną osobą, która za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z
konfliktem” (Standardy prowadzenia mediacji, 2006) - może być każdy, kogo zaakceptują
strony. W praktyce mamy jednak do czynienia z określoną grupą ludzi, którzy bardziej lub
mniej profesjonalnie zajmują się pomaganiem innym w dochodzeniu do porozumienia w
sytuacji konfliktu zachowując przy tym pewne konkretne zasady mediacyjne. Na poziomie
prawnym określone zostały wymogi kwalifikacyjne oraz ogólne zasady działania
obowiązujące mediatorów prowadzących mediacje sądowe. W rzeczywistości, jak będę się
starała wykazać w dalszej części tej pracy, wprowadzone zasady determinują rolę
mediatora i jej społeczny odbiór niezależnie od obszaru aktywności mediatora.
Regulacje normatywne odzwierciedlają aktualny stan wiedzy i przekonań
społecznych, sankcjonując pewien model postępowania, który został społecznie uznany
za właściwy. Ludzie regulują prawem to, co uważają za ważne dla współżycia
społecznego. Prawo obejmuje instytucje i zjawiska, których unormowanie jest istotne z
punktu widzenia potrzeby utrwalenia przyjętego porządku społecznego oraz zapewnienia
bezpieczeństwa obrotu publicznego. Mediacja, a w jej obrębie działanie mediatora została uznana za procedurę istotną społecznie. Zarówno ustawodawcy, jak i
przedstawiciele organizacji zrzeszających mediatorów dostrzegli potrzebę uregulowania
wykorzystania mediacji w życiu publicznym w sposób gwarantujący osobom
korzystającym z mediacji bezpieczeństwo i najwyższy poziom świadczonych usług
mediacyjnych. Dzięki temu mediacja stała się procedurą prawną, a rola mediatora nabrała
charakteru quasi urzędowego.
Warto podkreślić, że poprzez uregulowanie roli mediatora na drodze prawnej,
opisane zasady postępowania, zadania i obowiązki nabierają charakteru wiążącego.
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Nieprzestrzeganie obowiązujących norm obwarowane jest sankcjami – formalnymi, jak
np. wykreślenie z listy mediatorów, bądź nieformalnymi, jak np. brak zaufania ze strony
klientów. Sankcjonując stosowanie jednego wybranego modelu działania mediacyjnego,
prawo nie tylko wyraża przekonania ustawodawcy, ale także zwrotnie kształtuje świat
społeczny, narzucając stosowanie pewnych procedur, czy zasad. Tym samym prawne
ujęcie roli mediatora nabiera podwójnego znaczenia: jako ujednolicające odbicie
rozproszonych i różnorodnych definicji oraz jako wzorzec, kształtujący definicje i wzory
zachowań oraz upowszechniający wiedzę na temat zasad uznanych za właściwe. Opisany
związek między prawem a praktyką społeczną uprawomocnia założenie wyjściowe, iż
zawartość regulacji prawnych może być istotnym źródłem danych, pozwalających
odpowiedzieć na pytanie o to, kogo należy zaliczyć do grupy mediatorów oraz jakimi
właściwościami osoby te powinny się charakteryzować.
Ponieważ tematem niniejszej pracy jest psychospołeczna analiza rola mediatora
funkcjonującego w kontekście polskim, podstawą

analiz będzie

prawo krajowe, z

uwzględnieniem ratyfikowanych przez Polskę regulacji międzynarodowych oraz
przepisów prawa wspólnotowego. Jednak ze względu na fakt, iż w Polsce mediacja wciąż
jeszcze znajduje się na początkowym etapie rozwoju, co sprawia, że uregulowania prawne
mają często charakter szkicowy i ogólny, a ilość komentarzy prawnych i opracowań
naukowych jest nader ograniczona, będę

warto także odwoływać

się do regulacji

zagranicznych – przede wszystkim amerykańskich.
Analiza źródeł pochodzących z krajów Ameryki Północnej ma dwojakie
uzasadnienie. Po pierwsze, wynika z konieczności uzupełnienia skąpych danych polskich
szerszymi materiałami z zagranicy. W Stanach Zjednoczonych - nazywanych ojczyzną
współczesnej mediacji – instytucja mediacji jest intensywnie wykorzystana od ponad
czterech dekad. (Korybski, 1993; Gmurzyńska, 2007; Kordasiewicz, 2018, s. 50-51)
Spektakularnemu rozwojowi mediacji, który datuje się na lata 70 XX wieku, towarzyszą
pogłębione dyskusje teoretyków i praktyków stosowania alternatywnych sposób
rozwiązywania sporów na temat procedury mediacji i optymalnego jej wykorzystania
(Morek, 2004; Pieckowski, 2006, s. 16). Prowadzi się wiele interesujących badań, istnieje
też obszerna, dobrze udokumentowana literatura z dziedziny przedmiotu.
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Drugą przyczyną wyboru tego obszaru jest fakt, iż mediacja w Polsce szeroko
korzysta z wzorów amerykańskich. Jest to zgodne z ogólnoeuropejskim trendem –
zarówno w Europie, jak i w pozostałych częściach światach pozostających pod wpływem
kultury zachodniej, procedury ADR - w tym mediacja, zaczęły się rozwijać pod wpływem
impulsów płynących zza oceanu. (Gmurzyńska, 2007, s. 4; Kruk, Spasowska, 2008, s.
XIII; Bieliński, 2008; Kordasiewicz, 2018, s. 52). W Polsce działający w praktyce
mediatorzy pojawili się w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to pierwsi aktywiści ruchu
mediacyjnego

zostali

przeszkoleni

w

tej

dziedzinie

m.in.

przez

specjalistów

amerykańskich37. (Czarnecka – Dzialuk, 2009; Kruk, Spasowska, 2008, s. XIII; Rękas,
2009).
Polska recypuje wzory amerykańskie także w kontekście regulacji prawnych.
Potencjalną możliwość adaptowania określonych amerykańskich regulacji i procedur ADR
na gruncie prawa krajowego wskazuje m.in. Gmurzyńska w prawno porównawczej pracy
nt. mediacji w Stanach Zjednoczonych. (Gmurzyńska, 2007, s. XIV). Niezależnie od
oczywistych różnic w kształcie prawa (wynikających przede wszystkim z odmienności
systemowych prawa kontynentalnego i prawa precedensowego), istota regulacji polskich i
amerykańskich często pozostaje zbieżna, co postaram się dodatkowo wykazać w dalszej
części tego rozdziału. Z powyższych powodów w swoich analizach w celu poszerzenia
obrazu mediatora opierać się będę zarówno na danych polskich, jak i amerykańskich.
Ponadto, ze względu na fakt, iż polskie ujęcie mediacji czerpie inspirację ze wzorów
amerykańskich wydaje się uzasadnione, by rozpocząć od analizy regulacji amerykańskich,
następnie przejść do regulacji polskich. Podejście to jest zresztą zgodne z chronologią
powstawania analizowanych aktów prawnych.
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Eksperci amerykańscy z Conflict Resolution & Research Institute w Waszyngtonie DC, współpracowali m.in. z
Helsińską Fundacją Praw Człowieka, kształcąc pierwszych mediatorów na bazie metody Williama Lincolna.
Autorka jest świadoma, że w upowszechnianiu mediacji w Polsce dużą rolę odgrywali także specjaliści z innych
krajów - warto w tym kontekście wspomnieć m.in. wątek niemiecki: najstarszy i największy ośrodek mediacyjny
w Polsce, Polskie Centrum Mediacji wykształcił się z Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce, który
powstał przy wsparciu finansowym niemieckiej Fundacji H. Bolla. Swoją wiedzę mediacyjną członkowie Zespołu
uzyskali dzięki współpracy z niemieckimi ośrodkami mediacji oraz szkoleniom prowadzonym przez niemieckich
specjalistów. (Waszkiewicz, 2009).
(http://mediator.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=97),
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Istotnym uzupełnieniem treści zawartych w przepisach prawnych mogą być
dokumenty zawierające regulacje uchwalane przez samych mediatorów, takie jak kodeksy
zawodowe i etyczne, standardy prowadzenia mediacji czy standardy szkolenia
mediatorów. Dokumenty te stanowią cenne źródło informacji, m.in. dlatego, iż tworzone przez praktyków, będących ekspertami w dziedzinie mediacji - normują kwestie
zasad mediacyjnych w sposób bardziej konkretny i szczegółowy. Jak wskazuje A. Gójska:
„scedowanie odpowiedzialności na organizacje branżowe wynika z przekonania, iż działając w
określonym kontekście sporów oraz skupiając specjalistów w danej dziedzinie są one w stanie lepiej
określić owe wymogi i zadbać o monitorowanie ich realizacji” (Gójska, 2009, s. 8). Regulacje
tworzone przez mediatorów, osoby najbardziej zainteresowane jasnym określaniem zasad
mediacyjnych i reguł postępowania, zawierają szereg praktycznych unormowań
dotyczących kwalifikacji i kształcenia mediatorów. Uwzględniają także tematy istotne z
punktu widzenia etyki prowadzenia mediacji i dbałości o zachowanie standardów
mediacyjnych. Uwzględniając powyższe czynniki należy uznać, że regulacje środowiskowe
stanowią istotny materiał źródłowy z punktu widzenia prowadzonych badań.

Uregulowania prawne postulowanych właściwości mediatora w USA
W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie liczne alternatywne metody
rozwiązywania sporów są z powodzeniem wykorzystywane od ponad 30 lat, nie
obowiązuje jednolita regulacja, która określałaby zasady prowadzenia mediacji oraz
kwalifikacje mediatora. (Gmurzyńska, 2005; 2007) Kwestie te są odrębnie regulowane na
poziomie poszczególnych stanów, sądów i programów sądowych. Rosnąca popularność
mediacji oraz potrzeba zapewnienia profesjonalizmu mediatorów współpracujących z
sądami doprowadziły do podjęcia działań mających na celu zapewnienie posiadania przez
mediatorów niezbędnych kwalifikacji. Przepisy dotyczące kwalifikacji mediatorów
wprowadziła – w takiej lub innej formule - większość stanów. Uzupełnieniem
prawodawstwa stanowego i federalnego są wewnętrzne regulacje tworzone przez
organizacje samorządowe i mediacyjne, w postaci wytycznych, standardów postępowania
czy zasad etycznych.
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Potrzeba uwierzytelniania mediatorów
Amerykańscy specjaliści z zakresu rozwiązywania sporów zakładają, że rola mediatora ma
charakter stricte zawodowy, a mediatorzy należą do grupy profesjonalistów, którzy ze
względu na wrażliwy charakter świadczonych usług powinni być odpowiednio
uwierzytelniani. Procedury uwierzytelniające zakładają, że mediatorzy wykazują się
pewnymi właściwościami osobistymi, kwalifikacjami lub kompetencjami, które można
zweryfikować za pomocą obiektywnych kryteriów zewnętrznych. Punktem wyjścia do
uwierzytelniania mediatorów jest wskazanie oczekiwanych właściwości mediatora.
Wprowadzenie procedur uwierzytelniających prowadzi do wzmocnienia obowiązującej
definicji roli mediatora i ogranicza możliwości odstępstw od niej.
Dla jasności prowadzonego wywodu konieczne wydaje się doprecyzowanie
znaczenia pojęć kwalifikacji, kompetencji oraz właściwości osobistych, które w
analizowanych dokumentach często bywają używane wymiennie. Na potrzeby
prowadzonych badań przyjmuję, że na kwalifikacje składają się wiedza i umiejętności,
jakich oczekuje się do kandydata na mediatora, natomiast kompetencja rozumiana będzie
za Pou, jako zdolność do efektywnego wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności
oraz innych właściwości38 w procesie wspierania stron w zapobieganiu lub rozwiązywaniu
sporu w konkretnym kontekście sytuacyjnym lub prawnym (QAMD Report, 2002, s. 6).
Zdobycie kwalifikacji jest zatem warunkiem wysokiej kompetencji w wykonywaniu pracy
mediatora. Pojęcie właściwości osobistych jest znacznie szersze niż dwa pozostałe i
zawiera w sobie zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje, a także dodatkowe składowe,
takie jak np. cechy osobowości, postawy bądź motywacje.
Autorzy „Report on mediator credentialing and quality assurance” (ABA Report,
2002), wywodzący się z Sekcji Rozwiązywania Sporów American Bar Association – ABA
porządkują istniejące podejścia uwierzytelniające [credentialing], dzieląc je na następujące
kategorie: podejście regulacyjne [regulated credentials], oparte na wykształceniu [degree related
credentials] oraz substytucyjne [‘substitute’ credentials]. Odrębnym systemem, o charakterze
38

Do „wiedzy i umiejętności” („knowledge and skills”) Pou dodaje również „zdolności” („abilities”) oraz „inne
właściwości” („other attributes”), nie precyzując jednak ich treści. (Pou, QAMDReport, s. 6) Bliższa analiza
różnic między „umiejętnościami” i „zdolnościami” znajduje się w podsumowaniu rozdziału o normatywnych
właściwościach mediatora.
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quasi-regulacyjnym są rejestry i listy mediatorów [rosters]. Poniżej opisane zostaną pokrótce
poszczególne kategorie.
Podejście regulacyjne [regulated credentials] opiera się na ustanowieniu określonych
procedur, których wypełnienie otwiera możliwość wykonywania zawodu. Najdalej idącą
metodą regulacyjną, ściśle kontrolującą dostęp do zawodu, jest licencjonowanie [licensing]
przedstawicieli danej profesji. Licencja to uwierzytelnienie oparte na decyzji państwa,
działającego często we współpracy z organizacjami zawodowymi, jednostkami
edukacyjnymi, lub innymi właściwymi podmiotami, dopuszczającej daną osobę do pracy
w konkretnym charakterze. Jest to jednocześnie publiczne potwierdzenie, że dana osoba
spełnia określone standardy oraz posiada kwalifikacje niezbędne do prowadzenia
określonej działalności. Regulacją o nieco mniej rygorystycznym charakterze jest
wprowadzenie obowiązku posiadania certyfikatu [certification]. Certyfikaty przyznawane są
przez organizacje lub stowarzyszenia pozarządowe, potwierdzające uzyskanie przez daną
osobę określonych kompetencji, nadającej jej prawo do wykonywania konkretnych
czynności. Certyfikaty są na ogół przyznawane przez instytucje cieszące się powszechnym
zaufaniem lub posiadające stosowną akredytację. Akredytowanie [accreditation] to metoda
zakładająca ograniczenie bezpośrednich działań państwa, na rzecz właściwych jednostek
lub organizacji. System akredytacji to procedura opierająca się na przyznawaniu osobom,
organizacjom lub instytucjom formalnego upoważnienia do wykonywania określonych
działań. Przyznanie akredytacji wiąże się z inspekcją dotyczącą spełniania przez
akredytowaną instytucję lub organizację określonych standardów jakości. (ABA Report,
2002; QAMD Report, 2002) Warto podkreślić, że autorzy amerykańscy uznają także za
rodzaj uwierzytelnienia dobrowolne członkostwo w organizacjach zawodowych,
dbających o

przestrzeganie określonych

standardów

profesjonalnego działania.

Członkostwo w organizacji cieszącej się powszechnym szacunkiem, takiej jak np.
Academy of Family Mediators jest sygnałem dla opinii publicznej, że dana osoba jest
godnym zaufania profesjonalistą. (ABA Report, 2002, s. 24)
Inną ścieżkę uwierzytelniania mediatorów jest powoływanie się na ukończone
studia z zakresu rozwiązywania konfliktów, czyli podejście oparte na wykształceniu [degree
related credentials]. Profesjonaliści aktywnie działający w obszarze rozwiązywania konfliktów
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mają jednak wątpliwości, co do tego, czy ukończenie takiego kierunku powinno być
automatycznie traktowane jako sygnał praktycznego przygotowania do wykonywania
zawodu mediatora. Jeszcze mniej zaufania budzi wśród praktyków podejście
substytucyjne [‘substitute’ credentials], w ramach którego uwierzytelnieniem profesjonalizmu
mediatora miałoby być świadectwo ukończenia przez niego podstawowego szkolenia
mediacyjnego lub studiów z dziedzin pokrewnych, takich jak psychologia, prawo,
zarządzanie zasobami ludzkimi etc. (ABA Report, 2002, s. 24 - 25)
Najpowszechniejszą metodą uwierzytelniania profesjonalizmu mediatorów jest
prowadzenie list i rejestrów [rosters]. Do rejestrów wpisywani są mediatorzy, którzy
wypełnili wymagane warunki, a obecność w rejestrze sygnalizuje, że dana osoba spełnia
określone standardy. Wykazy mediatorów są to na ogół spisy osób, deklarujących
posiadanie wskazanych przez siebie kwalifikacji, uzyskanie określonej edukacji, etc. W
praktyce, pojęcia „listy”, „wykazu” i „rejestru” są często używane zamiennie, a wśród
specjalistów nie ma zgody w kwestii istniejących między nimi różnic. (ABA Report, 2002,
s. 25) Mediatorzy chcąc uwiarygodnić swój profesjonalizm, powołują się często wobec
osób zainteresowanych – klientów, czy przedstawicieli palestry – na swoją obecność na
listach, traktując w ten sposób listy, jako rodzaj zastępczego certyfikatu.
Kontrowersje wokół prób regulowania kwalifikacji mediatorów
W praktyce, temat wprowadzania mechanizmów gwarantujących posiadanie przeze
mediatorów konkretnych kwalifikacji oraz przestrzeganie przyjętych norm budzi bardzo
gorące kontrowersje39. Uczestnicy dyskusji – wśród których znaleźli się zarówno
mediatorzy, jak i przedstawiciele palestry oraz reprezentanci władz i instytucji
państwowych i samorządowych - muszą się zmierzyć z odpowiedzią na pytanie, w jaki
sposób zadbać o kwalifikacje mediatora, tak by pogodzić różne szkoły myślenia o
mediacji oraz nie naruszyć prawa stron do dowolnego wyboru osoby wspierającej ich w
rozwiązywaniu sporu. Jednym ze źródeł trudności są zatem wątpliwości, co do trafnej
definicji roli mediatora. Powodem dodatkowo utrudniającym uregulowanie kwestii
kwalifikacji mediatora jest obawa przed nadmierną ingerencją państwa w mediację,

39

Więcej na ten temat: Harges, 1997; Sander, 1998; Kovach, 2000; Pou, 2002; Moffitt, 2009
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procedurę, która z samej swojej istoty powinna opierać się na elastyczności i braku
formalizmu.
Najgorętsze spory budzi podejście regulacyjne. Osią konfliktu jest pytanie o
potrzebę certyfikowania bądź licencjonowania mediatorów. Zwolennicy wprowadzenia
jasnych procedur certyfikacyjnych wskazują, że certyfikacja jest podejściem pozwalającym
zwiększyć bezpieczeństwo odbiorców usług mediacyjnych. (Harges, 1997; Kovach, 2000).
Certyfikat mediatora daje gwarancje, że klienci uzyskają pomoc świadczoną przez
profesjonalistę. Ponadto wprowadzenie certyfikatów pozwoli oczyścić rynek z osób
niekompetentnych, nieumiejętnych, nieprzygotowanych lub w inny sposób niewłaściwie
pełniących swoją rolę. (Childs Grebe, 1988, s. 24; Taylor, 1994). Potrzebę wydawania
certyfikatów i normatywnego usankcjonowania roli zawodowej mediatora podkreślają
także prawnicy, zwracający uwagę na fakt, iż zgodnie z prawem mediatora nie można
pociągnąć do odpowiedzialności prawnej za niewłaściwe wykonywanie swoich
obowiązków. W tej sytuacji brak gwarancji profesjonalizmu mediatora może zniechęcić
pełnomocników prawnych do polecania stronom mediacji. Pełnomocnicy reprezentujący
strony mogą się obawiać, że klienci będą obciążać ich odpowiedzialnością (także
finansową) za ewentualne błędy mediatorów. (Mosten, 2003).
Przeciwnicy

wprowadzania

certyfikatów

dla

mediatorów

twierdzą,

że

certyfikowanie jest zbędne, gdyż mechanizmy wolnego rynku działają sprawnie, a ludzie
sami radzą sobie z wyborem dobrego mediatora. (SPIDR Report, 1989; QAMD Report,
2002) Zwracają także uwagę, że odgórne narzucanie przez państwo rozwiązań,
zmierzających do certyfikowania mediatorów, może być pierwszym krokiem do ich
licencjonowania, co nadmiernie zawęzi dostęp do zawodu. (Davis, 1991). Podkreślają
również, że nadzwyczajna skuteczność mediacji jest możliwa dzięki dobrowolności i
braku regulacji dotyczących możliwych sposobów jej wykorzystania. (Edelman, 1986,
Moffitt, 2009) Potrzebę zachowania różnorodności mediacji i mediatorów podkreśla m.in.
profesor Homer la Rue z Howard University, członek Komisji SPIDR [Society of
Professionals in Dispute Resolution] zajmującej się kwalifikacjami mediatorów, którego opinia,
głosząca, że „Jednym z tematów, który coraz silniej nas absorbuje, w miarę, jak posuwamy się w
kierunku profesjonalizacji zawodu mediatora, jest potrzeba zachowania różnorodności. (…) Jest wielu
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ludzi, którzy zajmują się mediacją, robiąc to efektywnie mimo braku poświadczonych na papierze
formalnych kwalifikacji” (za: Mosten, 2003, s. 191) znajduje szerokie poparcie wśród
przeciwników idei certyfikacji. Profesor la Rue jest zarazem wyrazicielem ogólnego
stanowiska SPIDR, zgodnie z którym wymaganie od mediatorów formalnego
uwierzytelniania kwalifikacji ograniczyłoby elastyczny i alternatywny charakter tej
procedury. (SPIDR Report, 1989, s. 4).
Spór o słuszność licencjonowania bądź certyfikowania mediatorów pozostaje
nierozstrzygnięty. Brak zgody, co do istnienia potrzeby wprowadzania powszechnie
obowiązujących,

instytucjonalnych

mechanizmów

gwarantujących

kwalifikacje

mediatorów oraz kontrowersje dotyczące ewentualnej formuły tej instytucjonalizacji
sprawiają, że w efekcie tematem kwalifikacji mediatorów i ich uwierzytelnianiem zajmują
się równolegle różnorodne podmioty - organizacje zawodowe i społeczne, zrzeszające
ekspertów w dziedzinie rozwiązywania sporów, w tym mediatorów i prawników, władze
poszczególnych stanów, przedstawiciele palestry oraz instytucje wchodzące w skład
systemu wymiaru sprawiedliwości. (Pou, 2004). W wyniku tych działań powstaje mozaika
norm o różnym kształcie i zasięgu obowiązywania, a w każdym stanie obowiązują inne
regulacje.
Do dnia dzisiejszego w Stanach Zjednoczonych nie wprowadzono generalnego
wymogu uzyskania przez mediatora certyfikatu lub licencji. W sytuacji, w której nie ma
federalnych procedur uwierzytelniających, zakładających posiadanie przez mediatorów en
bloc konkretnych kompetencji, tworzenie regulacji przeniosło się na poziom stanu, lub
okręgu sądowego. Wprowadzane rozwiązania dotyczą w przeważającej mierze tych
mediatorów, którzy prowadzą tzw. mediacje sądowe, tj. mediacje toczące się w sprawach
zawisłych przed sądem. (Pou, 2004). Strony – lub ich pełnomocnicy - mają całkowitą
swobodę wyboru mediatora do momentu wszczęcia postępowania sądowego. W
momencie złożenia pozwu sytuacja do pewnego stopnia ulega zmianie. Ewentualne
ograniczenia swobody wyboru zależą od przepisów obowiązujących w danym stanie i
mogą przybrać różnorodny charakter: od zachowania przez strony całkowitej swobody
wyboru (np. Arizona, Colorado, Connecticut, Idaho, Illinois, Ohio czy Alaska), poprzez
zachęcanie ich do wyboru mediatora z listy (np. Luizjana, Minnesota), wymóg, by
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wybranego przez strony mediatora zaakceptował sędzia (np. Floryda, Indiana), aż po
sytuacje, w których – jeśli strony okażą się niezdolne do wyboru mediatora – wyboru
dokonuje sędzia lub właściwy urzędnik [the Clerk of the Supreme Court] (np. Montana,
Południowa Karolina). W postępowaniu sądowym mediatora może także wskazać sam
sędzia
W licznych stanach sądy wprowadzają własne rozwiązania, gwarantujące
profesjonalizm, czyli rzetelne wywiązywanie się z przyjętej roli przez współpracujących z
nimi mediatorów. Jak wskazuje Gmurzyńska: „Większość sądów, w których wprowadzone
zostały mediacje instytucjonalne, określa precyzyjnie, jakim kryteriom powinien odpowiadać mediator, do
którego kierowana jest sprawa. Nawet jeśli są to programy mediacyjne wprowadzone na podstawie
wewnętrznych zarządzeń sądowych, a nie na podstawie ogólnych przepisów stanowych, to sądy same
zobowiązują mediatorów do wykazania się odpowiednimi kwalifikacjami.” (Gmurzyńska, 2007, s.
69). Dzięki takim działaniom sąd odsyłający sprawę do mediatora może zagwarantować
stronom jego profesjonalizm. Wskazać należy, że choć wymogi określane przez te
regulacje dotyczą jedynie mediatorów sądowych, to praktyka wskazuje, że większość
mediatorów prywatnych, ażeby uwiarygodnić swoje usługi uzyskuje odpowiedni certyfikat
mediatora wydawany najczęściej przez sąd najwyższy danego stanu lub specjalnie
powołany urząd. Tym samym moc sprawcza wprowadzonych przez sądy regulacji
znacznie się zwiększa, prowadząc do ujednolicania zarówno kwalifikacji, jakimi dysponują
mediatorzy, jak i oczekiwań społecznych przejawianych wobec tej grupy profesjonalistów.
Przegląd kwalifikacji wymaganych od mediatorów amerykańskich
Najpełniejszego przeglądu kwalifikacji wymaganych od mediatorów w poszczególnych
stanach dostarcza raport nt. urzędowych wymogów wobec mediatorów [State Requirements
for Mediators], przygotowany przez Institute of Government, College of Professional
Studies Uniwersytetu Arkansas w Little Rock, w ramach umowy z Federalnymi Służbami
Mediacji i Koncyliacji [Federal Mediation and Conciliation Service] 40. Raport tworzony był na
podstawie przeglądu ustaw i wyroków sądowych. Metodologia badawcza przewidywała
również analizę informacji zamieszczanych na stronach internetowych sądów, programów

40

Dokument dostępny na stronie: http://www.mediationworks.com/medcert3/staterequirements.htm
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ADR oraz organizacji społecznych i zawodowych, a także prowadzenie wywiadów z
pracownikami sądów i programów ADR, urzędnikami państwowym, przedstawicielami
zawodowych organizacji mediatorów oraz innymi osobami, mogącymi dostarczyć
informacji na temat kwalifikacji mediatorów. (State Requirements for Mediators,
Introduction).
Kwalifikacje, jakimi powinien wykazywać się mediator, można najpełniej opisać
odwołując się do listy wymogów, których spełnienie uprawnia do wpisania się na
prowadzone w danym stanie listy mediatorów. Ponieważ w większości stanów
prowadzone są dwie listy mediatorów: lista ogólna oraz - formułująca ostrzejsze warunki
wpisu - lista mediatorów rodzinnych, przedstawiając wymogi warunkujące wpis na listę
rozpoczniemy od opisania wymogów ogólnych, następnie zaś uzupełnimy ten obraz o
dodatkowe warunki obowiązujące mediatorów w sprawach rodzinnych.
Wymogi wpisu na ogólną listę mediatorów obowiązujące w różnych stanach są
często niespójne, nakładają się lub powtarzają. Istnieje jednak pewna pula warunków,
które – różnie sformułowane – pojawiają się na wszystkich listach. Aby uporządkować
treści zawarte na tych

listach użyteczne wydaje się posłużenie się kryterium

celowościowym, czyli analizą oczekiwań wobec mediatorów, jakie przyświecały autorom
podczas zamieszczania na liście konkretnego wymogu. Dzięki temu możliwe będzie
pogrupowanie różnorodnie sformułowanych oczekiwań we w miarę jednolite i spójne
grupy kryteriów, których spełnienie przekłada się na posiadanie przez mediatorów
wpisanych na listę pewnych określonych cech i kompetencji. Przyjmując powyższe
założenia, warunki wpisu na ogólną listę mediatorów można podzielić na pięć grup
odnoszących się do:
 charakteru i moralności,
 edukacji i doświadczenia,
 sposobu pełnienia roli mediatora oraz przyszłej współpracy z sądem,
 umiejętności,
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 kryteriów formalnych.
Warunkiem wpisu na listę mediatorów, który w niemal wszystkich regulacjach pojawia się
na pierwszym

miejscu,

jest

nieskazitelny

charakter

mediatora

(w niektórych

unormowaniach określany, jako nieskazitelny charakter moralny). Umieszczenie na listach
tego nieostrego kryterium, które trudno poddaje się weryfikacji wyraźnie pokazuje, że
autorzy dostrzegają niepodważalne znaczenie charakteru i ogólnie rozumianych
właściwości osobistych mediatora, jednak nie są w stanie ich precyzyjnie nazwać i
sklasyfikować. Takie ujęcie tematu wiąże się także z inną istotną trudnością praktyczną,
jaką jest możliwość weryfikacji danej właściwości. W tym kontekście wymóg wykazania
się nieskazitelnym charakterem może być odczytywany przede wszystkim na poziomie
deklaratywnym.
Na wszystkich listach pojawiają się także wymogi, których celem jest
zagwarantowanie posiadania przez mediatora wiedzy i umiejętności pozwalających na
prowadzenie mediacji w środowisku sądowym. Kryteria składające się na tę kategorię
wymagają od kandydatów wykazania się zdobytą edukacją i doświadczeniem. Zwraca
uwagę fakt, iż autorzy kryteriów w równym stopniu zwracają uwagę na wiedzę i praktykę
stricte mediacyjną, co na umiejętność swobodnego poruszania się w obszarze prawa i
procedur. Kryterium wiedzy i umiejętności mierzone jest za pomocą bardzo różnych
wskaźników.

Często

wskazywanym

wskaźnikiem

jest

wykonywanie

zawodu

gwarantującego posiadanie niezbędnej wiedzy prawnej, tj. bycie licencjonowanym
adwokatem z odpowiednią praktyką w prawie (np. 4 lata) lub mediacji (np. 10 spraw w
ciągu ostatnich 2 lat) lub sędzią w stanie spoczynku (np. minimum 10 lat doświadczenia
sądowego bez konieczności wykazania się doświadczeniem w mediacji). Alternatywnie, w
wielu przypadkach wskazuje się obowiązek wykazania się przez kandydata na mediatora
wiedzą prawniczą. Wymogowi wykazania się wiedzą prawniczą towarzyszy (w różnych
kombinacjach) wymóg uczestniczenia w charakterze obserwatora, ko-mediatora lub
mediatora w odpowiedniej ilości mediacji (od 2 do 20, lub do momentu zaakceptowania
przez mentora). Obok oczekiwania wykonywania konkretnego zawodu (lub posiadania
wiedzy prawniczej) oraz posiadania odpowiedniego doświadczenia mediacyjnego, prawie
na wszystkich listach pojawia się obowiązek ukończenia szkolenia mediacyjnego. Treść
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szkolenia nie jest określona, konieczne jest jedynie uzyskanie formalnego poświadczenia
odbycia odpowiedniej ilości godzin szkoleniowych – w zależności od stanu od 16 do 40.
Wskazując na potrzebę uwzględnienia w ramach szkolenia odpowiedniej ilości symulacji,
podkreśla się znaczenie praktycznego wymiaru tej edukacji. W niektórych przypadkach od
kandydatów na mediatorów oczekuje się także referencji - od 1 do 3 listów polecających
od klientów, ich pełnomocników, pracowników sądu, lub wpisanych na listę mediatorów
obserwujących kandydata w roli mediatora - lub wykonywania praktyki mediacyjnej (do 17
przypadków rocznie).
Duża ilość regulacji zawiera wymogi odnośnie sposobu pełnienia roli mediatora
oraz przyszłej współpracy mediatora z sądem. Opierają się one na deklaracjach kandydata
na mediatora, których niezrealizowanie pozwala na wyciągnięcie konsekwencji w toku
prowadzenia działalności mediacyjnej. Deklaratywnie ujęte wymogi zawierają przede
wszystkim oczekiwanie odnośnie przestrzegania przez mediatorów zasad etycznych - np.
kodeksów etyki tworzonych przez organizacje mediacyjne, standardów postępowania
określonych w odpowiednich ustawach, lub standardów postępowania właściwych dla
pierwotnego zawodu wykonywanego przez daną osobę - oraz poddawania się okresowej
superwizji. Do omawianej kategorii należy także zaliczyć kryterium stałego dokształcania
się mediatorów, którego minimalny wymiar roczny wynosi od 6 do 20 godzin, co dwa lata
oraz świadczenie usług pro public bono (w wymiarze od 2 do 10 godzin rocznie, lub na
żądanie sądu). W stanie Kolorado pojawił się również wymóg, aby mediacja prowadzona
była w sposób niedyrektywny.
Do kryteriów pojawiających się sporadycznie, należą warunki mające na celu
wyselekcjonowanie osób posiadających określone właściwości osobiste, obejmujące
pewne preferowane umiejętności. Do kategorii tej zaliczyć należy wymóg „skutecznego
poddania się procedurze oceny stylu komunikacyjnego” (District of Columbia) oraz
„poddanie się analizie pod kątem posiadania takich cech, jak umiejętność aktywnego
słuchania, wyodrębniania tematów, oraz skupiania dyskusji na konkretnym temacie”
(Georgia). Z brzmienia tych wymogów wnioskować należy, że ich autorzy uznali za
istotne posiadanie przez mediatora konkretnych umiejętności komunikacyjnych i
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analitycznych. Na poziomie ogólnie obowiązujących przepisów właściwości te nie zostały
jednak skonkretyzowane.
W niektórych stanach listy uwzględniają także wymogi formalne, np. ukończenie
21 lat (Maryland, Południowa Karolina), lub posiadanie licencjatu (Alabama, Arkansas,
Georgia, Idaho, Indiana, Maryland, Ohio, Pensylwania, Tennessee, Wirginia). Przesłanką
negatywną uniemożliwiającą wpisanie się na listę jest okoliczność prowadzenia wobec
danej osoby postępowania dyscyplinarnego, lub utrata przez nią licencji do wykonywania
zawodu (Południowa Karolina). Okoliczności te uniemożliwiają wpis na listę przez pięć
lat od chwili zaistnienia. Nie jest w tym przypadku istotne, w jakim zawodzie działa dana
osoba, a jedynie to, że tego typu zdarzenia sugerują naruszenie norm (prawnych lub
etycznych) i podważają założenie o nienagannym charakterze (moralnym) kandydata na
mediatora.
W większości stanów kryteria wpisu na listę mediatorów rodzinnych stanowią
zaostrzoną wersją kryteriów wpisu na listę mediatorów ogólnych. Różnice polegają przede
wszystkim na zwiększeniu wymogów dotyczących edukacji oraz podkreśleniu
konieczności nabycia specyficznej wiedzy i doświadczenia z zakresu tematyki rodzinnej.
W tym ujęciu wydaje się, że mediatorzy rodzinni stają się szczególną grupą zawodową, na
poziomie ogólnym wpisującą się w grupę mediatorów cywilnych, ale wyróżniającą się w
obszarze specyficznych kompetencji merytorycznych.
Podobnie jak przy okazji konstrukcji list mediatorów ogólnych wymagania wobec
mediatorów rodzinnych bywają bardzo łagodne i ogólne – jak np. „wykazanie się
ogólnymi kwalifikacjami” - lub ostre i skomplikowane – np. łączne spełnienie warunków
wykonywania konkretnego zawodu, przejścia wielogodzinnego przeszkolenia i posiadania
wieloletniego doświadczenia zawodowego i mediacyjnego. Treść i surowość wymogów
zależy od przyjętej w danym stanie koncepcji statusu i roli mediatora.
Najistotniejsza praktyczna różnica między kryteriami warunkującymi dostęp do
listy mediatorów ogólnych i rodzinnych dotyczy poszerzenia wykazu zawodów, których
wykonywanie jest warunkiem wpisu na listę. Do grona zawodów prawniczych, takich jak
adwokat, czy sędzia (w stanie spoczynku), dołączyli specjaliści od psychiki i pracy z
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rodziną: psychiatra, psycholog, pracownik społeczny, doradca rodzinny. W niektórych
stanach do grupy profesji uprawniających do wpisu na listę mediatorów włącza się także
duchownych (Luizjana), oraz certyfikowanych księgowych (Alabama, Tennessee).
Podobnie, jak w przypadku wpisu na listę mediatorów ogólnych, kandydat na mediatora
oprócz wykonywania któregoś ze wskazanych zawodów, musi wykazać się odpowiednim
doświadczeniem zawodowym i mediacyjnym oraz przejść właściwe przeszkolenie,
uwzględniające – to novum - tematykę rodzinną. Sygnałem, iż autorzy list uważają
prowadzenie mediacji rodzinnych za bardziej wymagające, niż prowadzenie mediacji
innego typu, jest oczekiwanie od tej grupy mediatorów odbycia dłuższego szkolenia (od
20 do 100 godzin), niż wymagane od pozostałych mediatorów. W wielu stanach
podwyższa się także poziom wykształcenia akademickiego, jakie powinni uzyskać przyszli
mediatorzy rodzinni – zamiast licencjatu wskazuje się konieczność uzyskania magisterium
(Arkansas, Kalifornia, Floryda, Michigan, Oregon, Nevada, Północna Dakota).
Oczekiwania

wykazania

się

przez

mediatorów

rodzinnych

szerszymi

kompetencjami uwidaczniają się podczas analizy kryteriów odnoszących się do sposobu
pełnienia roli mediatora oraz przyszłej współpracy z sądem. Od mediatorów rodzinnych
wymaga się średnio dwukrotnie więcej godzin poświęcanych na doszkalanie. Pojawia się
także obowiązek poddawania się ponownej certyfikacji w każdym kolejnym roku
obrachunkowym. Co ciekawe, podczas gdy rośnie surowość kryteriów dotyczących
edukacji i doświadczenia, maleje ilość wymogów dotyczących umiejętności mediatora.
Jedynie sporadycznie pojawia się wymóg skutecznego poddania się procedurze oceny
stylu komunikacyjnego. Wśród wymogów formalnych znika także warunek osiągnięcia
określonego wieku, pojawia się natomiast obowiązek posiadania ubezpieczenia
zawodowego. (Pensylwania Zachodnia Wirginia)
Analiza kryteriów wpisu na listę mediatorów rodzinnych wyraźnie pokazuje siłę
oddziaływania organizacji zrzeszających mediatorów rodzinnych. W niektórych stanach
rekomendacją niezbędną do wpisu na listę jest przynależność w charakterze członka –
praktyka do Akademii Mediatorów Rodzinnych [Academy of Family Mediators] lub innej
ogólnokrajowe organizacji stawiającej porównywalne wymogi członkowstwa (Idaho,
Iowa). Akademia Mediatorów Rodzinnych traktowana jest jako instytucja wyznaczająca
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standardy działania mediatorów oraz budująca wiarygodność swoich członków. Określane
przez Akademię Mediatorów Rodzinnych zasady prowadzenia mediacji są wskazywane
jako wzorzec norm etycznych, których przestrzeganie jest w części stanów jednym z
wymogów wpisu kandydata na listę mediatorów.
Obowiązujące mediatorów amerykańskich wymogi etyczne
Standardy prowadzenia mediacji określane są zarówno na poziomie ustawowym, w
ramach programów sądowych, jak i w trybie oddolnych działań organizacji mediacyjnych.
Kilka stanów uchwaliło kodeksy etyki dla mediatorów. Jednym z pierwszych była Floryda.
Sąd Najwyższy Stanu Floryda uregulował kwestie etyki zawodu mediatora w
rozporządzeniu z 1992 r. [Proposed Standards of Professional Conduct for Certified and Court
Appointed Mediators, 604 S. 2nd 764, Fla. 1992]. Zasady te dotyczą wszystkich mediatorów,
którzy prowadzą mediacje w sądach, niezależnie od tego, czy wyznaczeni zostali przez
sąd, czy wybrani przez strony. Obowiązujące zasady etyki wydają się sprowadzać do
określenia celów i zadań, jakie spełnia mediacja. Tym samym kreują ramy prowadzenia
mediacji - zgodnie z założeniami przedstawionymi w pierwszej części tego rozdziału - nie
konkretyzując jednak właściwości osobistych, mających charakteryzować prowadzących
mediację mediatorów. (Gmurzyńska, 2007, s. 91).
Nieco więcej wskazówek odnośnie właściwości osobistych mediatora znaleźć
można w zbiorach zasad wypracowanych przez organizacje zrzeszające praktyków. Wśród
najistotniejszych dokumentów powstałych w trybie oddolnym wskazać można m.in. jedną
z najstarszych regulacji regulujących tę materię, czyli Kodeks Zawodowy Mediatora,
przygotowany przez Christophera Moore’a i przyjęty przez Radę Organizacji
Mediacyjnych w Kolorado w 1982 [Code of Professional Conduct, 1982] oraz Modelowe
Standardy Postępowania Mediatorów [The Model Standards of Conduct for Mediators], zbiór
zasad wypracowanych w 1994 roku przez najistotniejsze amerykańskie instytucje
zrzeszające praktyków stosowania prawa oraz rozwiązywania konfliktów: Amerykańskie
Stowarzyszenia Arbitrażu [American Arbitration Association – AAA], Sekcję rozwiązywania
Konfliktów Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników [the American Bar Association’s ABA Section of Dispute Resolution] oraz Stowarzyszenia Profesjonalistów w Rozwiązywaniu
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Sporów [Society of Professinals in Dispute Resolution – SPIDR]41. W 2005 roku połączony
komitet składający się z przedstawicieli organizacji kontynuujących działania powyższych
podmiotów42 poddał rewizji wcześniejsze ustalenia i zaproponował udoskonaloną wersję
Modelowych Standardów Prowadzenia Mediacji.

Wersja ta została przyjęta przez

wszystkie organizacje uczestniczące w jej tworzeniu.
Z punktu widzenia mediatorów rodzinnych znaczącym dokumentem są również
Modelowe Standardy Postępowania w Mediacji Rodzinnej i Rozwodowej [Model Standards
of Practice for Family and Divorce Mediation] oraz Standardy Postępowania Mediatorów
Prawników w Sporach Rodzinnych [Standards of Practice for Lawyer Mediators in Family Law
Disputes], stworzone przez Sekcję Rodzinną Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników
[the American Bar Association’s Family Law Section]. Równolegle obowiązywały standardy
tworzone przez inne organizacje mediacyjne, w tym standardy postępowania Akademii
Mediatorów Rodzinnych [Academy of Family Mediators]. Swoje standardy wypracowały
także liczne stany i sądy, jako przykłady wskazać można m.in. Florida Rules for Certified and
Court-Appointed Mediators (October, 1995); Iowa Supreme Court Rules Governing Standards of
Practice for Lawyer-Mediators in Family Disputes (1986). W rezultacie wysiłków zmierzających
do ujednolicenia funkcjonujących równolegle regulacji oraz stworzenia jednego
dokumentu, który miałby charakter wzorcowy dla wszelkich jednostek, podmiotów i
organizacji zajmujących się mediacją rodzinną udało się w 2001 roku uchwalić nowe
Modelowe Standardy Postępowania w Mediacji Rodzinnej i Rozwodowej [Model Standards
of Practice for Family and Divorce Mediation, 2001].
Oprócz wskazanych powyżej dokumentów w obiegu funkcjonuje też wiele innych
zbiorów zasad i standardów o znacznie węższym zasięgu oddziaływania, obowiązujących
w poszczególnych stanach, sądach, organizacjach zrzeszających mediatorów, lub
kancelariach prawnych zajmujących się mediacjami. Wielość gremiów i instytucji
zaangażowanych w dyskusje i tworzenie standardów etycznych, które powinny
41

W pierwszej wersji z roku 1994 zbiór zasad funkcjonował również pod nazwą „Joint Code”

42

W miejsce Stowarzyszenia Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Sporów (Society of Professionals in Dispute
Resolution –SPIDR) weszło Stowarzyszenie Rozwiązywania Konfliktów (Association for Conflict Resolution),
organizacja, w której oprócz SPIDR zrzeszone są także: Akademia Mediatorów Rodzinnych (Academy of Family
Mediator) oraz Edukacyjna Sieć Rozwiązywania Konfliktów (Conflict Resolution Education Network)..
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charakteryzować mediatora wskazuje na znaczenie, jakie prawodawca i społeczność
mediatorów amerykańskich przykłada do tej kwestii.
Z punktu widzenia konstruowania obrazu mediatora największe znaczenie miały
przede wszystkim regulacje o najszerszym zasięgu, a zarazem o największej mocy
oddziaływania społecznego – wymienione powyżej trzy dokumenty: Kodeks Zawodowy
Mediatora, Modelowe Standardy Postępowania Mediatora oraz Modelowe Standardy
Postępowania w Mediacjach Rodzinnych i Rozwodowych. Formułowane w tych
dokumentach wymagania wobec mediatora mają

jednak charakter dość ogólny.

Wskazują na konieczność realizacji celu mediacji, jej zasad (przede wszystkim
bezstronności i neutralności) oraz opisanych w części I zadań mediatora wynikających z
istoty procesu mediacyjnego. Dodatkowo do tych treści pojawiają się (choć niezbyt
często) wymagania dotyczące właściwości osobistych mediatora – np. „Uznanie mediatora
przez strony za osobę prawą, obiektywną i uczciwą jest absolutnie konieczne dla efektywnego
wykorzystania procedury mediacji. Sposób, w jaki mediator wypełnia swoje zawodowe obowiązki i
powinności jest miarą jego użyteczności, jako mediatora. Jakość charakteru, jak i intelektualne,
emocjonalne, społeczne i techniczne atrybuty przejawiają się w zachowaniu mediatora.” (pkt. 2
Kodeksu Zawodowego Mediatora).
W Modelowych Standardach Prowadzenia Mediacji standard VI dotyczy jakości
procesu mediacji. Przepis ten odnosi się do ogólnej postawy, jaką powinien przyjąć
mediator w toku mediacji. Zgodnie z założeniami tego przepisu mediator powinien
prowadzić mediację w sposób kładący nacisk na staranność [diligence], terminowość,
bezpieczeństwo, sprawiedliwość proceduralną, wzajemny szacunek uczestników. Mediator
powinien także wspierać szczerość i uczciwość wśród uczestników, nie wolno mu w
żaden sposób świadomie zafałszowywać znanych mu faktów lub okoliczności.
Wskazówki te można próbować ekstrapolować na szersze właściwości osobiste
mediatora, zakładając, że osoba przyjmująca normy starannego działania i terminowości
jest skrupulatna i punktualna. Można założyć również, że w związku z przedstawionymi
powyżej sformułowaniami, aby mediator mógł promować uczciwość i szczerość sam
powinien być osoba uczciwą i szczerą, aby zaś zapewnić poczucie bezpieczeństwa i
sprawiedliwości proceduralnej oraz wprowadzić atmosferę wzajemnego szacunku
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powinien być także otwarty na ludzi i wrażliwy na ich potrzeby. Pojawiają się także dość
lakonicznie

sformułowane wymagania dotyczące kompetencji mediatora

- np.

w

Standardzie IV, stwierdza się, iż mediatorem może być każda osoba, którą strony uznają
za posiadającą odpowiednie kompetencje. Ponadto standard ten zawiera ogólnikowe
stwierdzenie, iż „dla kompetencji mediatora często niezbędne są przeszkolenie, doświadczenie
mediacyjne, umiejętności, zrozumienie uwarunkowań kulturowych i inne cechy.” (The Model
Standards of Conduct for Mediators, Standard IV).
Wiedzę na temat właściwości i kwalifikacji wymaganych od mediatorów możemy
uzyskać na podstawie lektury Modelowych Standardów Postępowania w Mediacji
Rodzinnej i Rozwodowej. W części dokumentu poświęconej zarysowi problemu i
definicjom autorzy podkreślają, iż „efektywna mediacja wymaga, aby mediator rodzinny miał
odpowiednie kwalifikacje wynikające z przeszkolenia, doświadczenia i temperamentu.” (Model
Standards of Practice for Family and Divorce Mediation, 2001, s.11) Jednak z treści
dokumentu nie wynika, jak owe kwalifikacje miałyby konkretnie wyglądać. Również i w
tym przypadku autorzy przyjęli koncepcję uwiarygodniania kwalifikacji przez edukację.
Zgodnie ze standardem II: „mediator rodzinny powinien charakteryzować się odpowiednimi
kwalifikacjami opartymi na edukacji i przeszkoleniu”. W przepisie szczegółowo opisana została
wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia mediacji rodzinnej. W ich zakres
powinna wchodzić: znajomość prawa rodzinnego; znajomość i przeszkolenie w temacie
oddziaływania konfliktów rodzinnych na członków rodziny i innych uczestników
konfliktu, rozwoju dziecka, przemocy w rodzinie oraz wykorzystywania dzieci; znajomość
i przeszkolenie w zakresie treści specyficznych dla procesu mediacji; umiejętność
rozpoznawania i uwzględniania uwarunkowań związanych z różnorodnością kulturową.
Wskaźnikiem, iż sygnatariusze tego dokumentu uznają rolę i znaczenie
profesjonalizmu mediatorów rodzinnych – co jest krokiem naprzód względem
Modelowych Standardów Postępowania w Mediacji, które expressis verbis wskazują, że
mediatorem może być każdy, kogo wybiorą strony - jest treść Standardu XIII, zgodnie z
którym „mediator rodzinny powinien nabyć i podtrzymywać kompetencję zawodową w obszarze
mediacji”. Warte zaznaczenia jest rozwinięcie tego przepisu, podkreślające znaczenie
nieustannego doskonalenia zdolności i umiejętności mediacyjnych, w drodze stałego
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doszkalania oraz regularnie dokonywanej samooceny, co oznacza, że mediator powinien
mieć dobrą znajomość samego siebie oraz rozwinięte umiejętności z zakresu autoanalizy.
Obowiązujące przepisy odzwierciedlają chaos i niespójność teorii i poglądów
odnoszących się do tego, jakimi cechami, wiedzą i umiejętnościami powinien dysponować
mediator, potwierdzając zarazem szeroki zakres dylematów roli mediatora w obszarze
wzorców i standardów osobistych. Właściwości osobiste rozumiane, jako cechy
osobowości oraz postawy przyjmowane przez mediatorów oraz konkretne umiejętności i
techniki potrzebne w pracy mediacyjnej pojawiają się w dokumentach prawnych i
regulacjach tworzonych przez organizacje społeczne i zawodowe sporadycznie. Wśród
tych rzadkich wyjątków można wskazać obowiązujący w kilku stanach wymóg by
mediator posiadał umiejętności komunikacyjne i analityczne. Z kolei w zbiorach
przepisów deontologicznych znaleźć można pojedyncze sformułowania odnoszące się do
właściwości osobistych i postaw moralnych mediatora. Zgodnie z ich literą mediator
powinien być prawy, obiektywny, szczery i uczciwy. Powinien także przyjmować normy
starannego działania i terminowości, a w swoich postawach być otwarty na ludzi i
wrażliwy na ich potrzeby. Regulacje środowiskowe zakładają również, że mediator
powinien mieć dobrą znajomość samego siebie oraz rozwinięte umiejętności z zakresu
autoanalizy.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że choć większość amerykańskich
prawodawców i profesjonalistów z zakresu rozwiązywania sporów dostrzega istotność
wypracowania jasnych wymogów określających kwalifikacje mediatorów, to ze względu na
trudności związane z niesformalizowaniem procedury mediacyjnej, różnorodnymi stylami
reprezentowanymi przez mediatorów oraz niemożnością ustalenia wspólnego punktu
widzenia szerokiego grona praktyków i użytkowników mediacji, rezygnuje z prób
całościowego ich określania. Zmierzając do stworzenia ram prawnych zapewniających
bezpieczeństwo klientom mediatorów (zwłaszcza stronom, które zostały do mediacji
skierowane przez sąd) poprzestają na zdefiniowaniu ogólnych standardów etycznego
postępowania, definiujących cele i zadania mediacji oraz wskazaniu generalnych
wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na mediatora w zakresie zdobytego
wykształcenia, odbytego szkolenia i praktyki, a niekiedy także wykonywanego zawodu lub
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pełnionej funkcji. Wynika z tego, że wymogiem roli mediatora w ujęciu regulacji
amerykańskich jest spełnienie kryterium edukacyjnego, rozumianego jako zdobywanie i
pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udział w odpowiednio konstruowanych i
prowadzonych szkoleniach mediacyjnych.
Podsumowując, stwierdzić należy, że zawarty w amerykańskich regulacjach
normatywnych opis kwalifikacji mediatorów jednoznacznie potwierdza przyjęcie
założenia o zawodowym charakterze roli mediatora. Z analizy materiałów źródłowych
wyłania się obraz roli (zawodowej) mediatora oraz odrębnej kompetencyjnie roli
(zawodowej) mediatora rodzinnego. Obraz oczekiwanych od mediatorów kwalifikacji jest
dość ogólny, często niespójny i wyrywkowy, nie daje więc podstaw do zrekonstruowania
kompletnego i jednolitego wzoru oczekiwanych społecznie właściwości osobistych
mediatorów, które mogłyby być analizowane nie tylko wiedzy i umiejętności (tj. wąsko
rozumianych kwalifikacji zawodowych), ale także postaw i cech osobowości (tj. szeroko
rozumianych kwalifikacji, bądź kompetencji zawodowych).

Mediacja w prawie polskim
W prawie polskim regulacje dotyczące mediacji i mediatora można odnaleźć w aktach
prawnych różnej rangi. Choć temat ten został przez polskiego prawodawcę uwzględniony
względnie niedawno, ze względu na specyfikę polskiego systemu prawa obraz mediatora –
mimo, że dość ogólny - jest zarazem znacznie bardziej jednolity niż w przypadku
rozproszonych i niejednorodnych regulacji amerykańskich. Mediacja została uregulowana
na poziomie ustawowym, co oznacza, że przepisy jej dotyczące obowiązują wszystkich
mediatorów i uczestników mediacji znajdujących się na terenie Polski, bądź będących jej
obywatelami (niezależnie od tego, gdzie mediacja jest prowadzona). Kwestie bardziej
szczegółowe zostały ujęte w rozporządzeniach. Przepisy dotyczące mediacji znajdują się
również w aktach prawnych obowiązujących w związku z ratyfikowanymi przez Polskę
umowami międzynarodowymi.
Zgodnie z zasadami rządzącymi polskim systemem prawnym, poszczególne
dziedziny życia znajdują swoje odzwierciedlenie w odrębnych gałęziach prawa. Mediacja
cywilna regulowana jest prawem cywilnym, natomiast mediacja rodzinna podlega prawu
rodzinnemu, będącemu wyspecjalizowanym działem prawa cywilnego regulującym
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stosunki prawne w rodzinie - jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki majątkowe i
niemajątkowe, a także stosunki wewnątrz rodziny oraz z osobami trzecimi. Ponieważ
prowadzone przeze mnie badania dotyczą jedynie mediatorów cywilnych

(z

uwzględnieniem mediatorów rodzinnych), w prowadzonych analizach prawnych opierać
się będę jedynie na regulacjach z zakresu prawa cywilnego, z uwzględnieniem przepisów
prawa rodzinnego. W dalszych rozważaniach pominę natomiast przepisy regulujące
mediację karną43, mediacje w sprawach nieletnich44, mediacje w sprawach pracy oraz w
sporach zbiorowych45 oraz mediację w sprawach administracyjnych46. Podstawą
prowadzonych analiz będą akty prawne: ustawy i rozporządzenia, uwzględnione zostaną
również poglądy prezentowane w doktrynie i orzecznictwie, wspomagające wdrażanie

43

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997.88.553), Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks
Karny Skarbowy (Dz. U. 1999.83.930), tekst jednolity z dnia 4 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007.111.765), Ustawa z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. 1997.90.557), Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks
Postępowania Karnego (Dz.U. 1997.89.555), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2003.108.1020), Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2007.169.1189), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18
czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
(Dz.U.2003.108.1026), Zarządzenie Nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 w sprawie
metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania
przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz.Urz.KGP 2005.1.1).
44

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982.35.228),
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w
sprawach nieletnich (Dz.U. 2001.56.591), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w
sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.U.
2001.97.1063), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów
poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2001.124.1359), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach
nieletnich (Dz.U. 2001.90.1009).
45

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55, poz. 236, z póź. zm.),
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego (Dz.U. 2001.100.1080), Ustawa dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych (Dz.U.1991.55.236), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy
(Dz.U.2004.269.2673).
46

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960.30.168), tekst
jednolity z dnia 9 października 2000 r. (Dz. U. 2000.98.1071), Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju
sądów administracyjnych (Dz.U. 2002.153.1269), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002.153.1270),Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 18 września 2003 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.
U. 2003.169.1646).
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badanych przepisów w życie. Celem badań będzie rekonstrukcja obrazu mediatora,
wyłaniającego się z polskiego prawa cywilnego.
Mediację w prawie cywilnym regulują następujące akty prawne: Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93), Ustawa z dnia 17 listopada 1964
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964.43.296), Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005.167.1398), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości
wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
(Dz.U. 2005.239.2018) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia
2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. 2016.0.122). Ewolucję
myślenia o mediacji i mediatorze wyraźnie widać w treści kolejnych nowelizacji prawa
cywilnego: w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.172.1438), ustawie z dnia 17 grudnia
2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2010.7.45) oraz ustawie z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U.
2015.0.1595). Istotnym źródłem wiedzy prawnej, wnoszącym wskazówki pozwalające na
trafniejszą i pełniejszą interpretację przepisów, są również uzasadnienia do projektów
ustaw: Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych, druk sejmowy nr 3213, Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z
dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1925 oraz Uzasadnienie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, druk sejmowy nr
3432.
Polskie ustawodawstwo dopiero względnie niedawno dostrzegło potrzebę
uregulowania kwestii związanych z mediacją w sprawach cywilnych. Nowelizacja Kodeksu
postępowania cywilnego wprowadzająca mediację do postępowania sądowego została
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uchwalona 28 lipca 2005 r. Regulacja ta, wprowadzająca możliwość radzenia sobie ze
sporami o charakterze prywatnoprawnym w sposób alternatywny do postępowania
sądowego, jest przez teoretyków prawa zajmujących się tematyką ADR postrzegana jako
przełomowa, ze względu na to, że instytucjonalizuje oraz nadaje ustawowe ramy prawne
mediacji, której wykorzystanie mieściło się przez lata w obszarze działań nieformalnych.
(Morek, 2006; 2009). Potrzeba było jednak czasu, by w miarę wdrażania w życie i
praktycznego stosowania ogólne pojęcia mogły zostać doprecyzowane, a niejasne
mechanizmy uzyskały objaśnienia i interpretacje prawne. Do ustawy są na bieżąco
wprowadzane niezbędne zmiany.

Dnia 17.12.2009 r. uchwalona została ustawa

nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o
zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw,
Dz.U.2010.7.45), wprowadzająca poprawki m.in. do przepisów dotyczących mediacji i
mediatora. Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie kolejne nowe przepisy
wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015.0.1595).
Kwalifikacje mediatora w ujęciu prawa cywilnego
Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, również w Polsce przepisy formułujące wymogi
wobec mediatorów odnoszą się w praktyce przede wszystkim do tych neutralnych osób
trzecich, które prowadzą mediacje w ramach postępowania sądowego. Zatem również na
gruncie krajowym rola mediatora jest konstruowana jako swoista rola zawodowa
(uwzględniająca, co specyficzne, szeroki kontekst wymogów o charakterze czysto
charakterologicznym). Warunkiem pełnienia tej roli jest spełnienie wstępnych wymogów
określanych

w przepisach prawnych.

Podobnie jak

w przypadku

przepisów

obowiązujących w USA, również i w Polsce wprowadzone regulacje prawne nie
obowiązują formalnie mediatorów pozasądowych, kształtują jednak rzeczywistość
społeczną i budują oczekiwania w obszarze adekwatnego realizowania roli mediatora,
przez co nabierają mocy reguł ogólno-obowiązujących wszystkie grupy mediatorów.
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, mediatorem w sprawach
cywilnych może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystająca z pełni praw publicznych (art. 1832 § 1 K.p.c.). Mediatorem nie może być
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sędzia, za wyjątkiem sędziego w stanie spoczynku (art. 1832 § 2 K.p.c.). Bardziej
szczegółowe właściwości, jakich ustawodawca oczekuje od mediatorów w służbie
postępowania sądowego, zostały wskazane dopiero w ustawie nowelizacyjnej z 10
września 2015 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.47, zatem nie miały
jeszcze szansy w pełni sprawdzić się w praktyce, stanowią natomiast wyraz przekonań
ustawodawcy nt. roli i odpowiedzialności mediatorów.
Wymogi wobec mediatora zawarte w przepisach prawa cywilnego przeszły istotną
ewolucję. Początkowo, kiedy ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania

cywilnego

oraz

niektórych

innych

ustaw

(Dz.U.2005.172.1438)

wprowadzono mediację do systemu prawa cywilnego, do grona mediatorów stałych (czyli
tych, do których sprawy kierował sąd) mogła trafić właściwie każda dorosła osoba,
dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych i korzystającą z pełni praw
publicznych (art. 1832 § 1 K.p.c.48 „Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, korzystająca w

pełni z praw publicznych”). Co do zasady mediatora

wskazywał sąd, stronom pozostawiono jednak swobodę wyboru, gdyby miały w te kwestii
odmienne preferencje (art. 1839 K.p.c.49 „kierując strony do mediacji, sąd wyznacza mediatora,
jednakże strony mogą wybrać innego mediatora.”). Nieco bardziej szczegółowo ujęte zostały
wymogi dotyczące mediatora rodzinnego. Zgodnie z art. 436 § 4 K.p.c.50: „Jeżeli strony nie
uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną oraz
umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.”. Mediatorami
mogli być także kuratorzy sądowi oraz osoby wskazane przez rodzinne ośrodki
diagnostyczne (art. 436 § 3 K.p.c.51). W przepisach nie przewidziano żadnych wymogów

47

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych
metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015.0.1595).
48

W brzmieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.172.1438).
49

W brzmieniu ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.172.1438).
50

W brzmieniu ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.172.1438).
51

W brzmieniu ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.172.1438).
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odnośnie kwalifikacji mediatorów stałych, nie doprecyzowano również, jak należy
rozumieć i weryfikować właściwą „wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne” mediatorów
rodzinnych. Takie podejście uzasadniano przekonaniem, że mediator to kwestia przede
wszystkim osobowości, nie zaś kwalifikacji zawodowych. Założenia ustawodawcy w tym
obszarze można zrekonstruować na podstawie treści uzasadnienia do projektu ustawy z
dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw, wprowadzającej mediację do postępowania cywilnego. W uzasadnieniu do
projektu ustawy autorzy wyrazili przekonanie, iż: „umiejętność prowadzenia mediacji nie jest (…)
kwestią wiedzy mediatora, lecz jego osobowości. Dlatego też, aby ułatwić stronom możliwość prowadzenia
mediacji nie przewiduje się żadnych wymogów, co do wykształcenia mediatora.” (Uzasadnienie, druk
3213, 2004, s. 3). Wydaje się, że podstawą takiego poglądu było postrzeganie mediatora,
jako jednej z samoistnie pojawiających się ról grupowych, bazujących na autorytecie i
charyzmie danego aktora. W tym ujęciu nie była to zatem jeszcze rola zawodowa.
Podejście to było przez komentatorów oceniane krytycznie. Jak wskazuje E.
Gmurzyńska: „troska ustawodawcy, co do zapewnienia fundamentalnej zasady mediacji polegającej na
jej dobrowolności, jest godna podkreślenia, jednak całkowite poleganie na wolnym rynku w sytuacji, gdy
mediacje nie są jeszcze procedurą ukształtowaną przez praktykę, a mediatorów przygotowanych do
pełnienia tej funkcji jest niewielu, wydaje się zbyt daleko idącą ochroną tej zasady.” (Gmurzyńska,
2007 str. 367). Dodaje także: „Należy zgodzić się w pewnym stopniu ze stwierdzeniem autorów
zmian do KPC w tym, że mediacja jest kwestią osobowości. Rzeczywiście, jak wskazują badania, pewne
osoby charakteryzują się większa otwartością na kreatywne myślenie, biorą pod uwagę ludzkie emocje w
podejmowaniu decyzji, potrafią z dystansem obserwować spór. Jednak ustawodawca, decydując się na
wpisanie mediacji w system wymiaru sprawiedliwości, nie powinien opierać się jedynie na cechach
osobowościowych mediatorów, tym bardziej, że są one bardzo trudne do zweryfikowania.”
(Gmurzyńska, 2007 str. 369). Podsumowując swoją wypowiedź, Gmurzyńska wskazuje, że
obok nieweryfikowalnych cech osobowości, takich jak otwartość czy kreatywność, istotne
znaczenie dla prowadzenia mediacji ma również znajomość procedury i technik
mediacyjnych oraz wiedza na temat konfliktu. W podobnym tonie wypowiadało się także
wielu innych ekspertów, zarówno z grona prawników, jak i praktyków stosowania
mediacji, którzy podkreślali potrzebę uwzględnienia aspektu kompetencyjnego roli
mediatora, w szczególności w obszarze posiadania przez niego adekwatnej wiedzy,
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umiejętności i doświadczeń. (Morek, 2006, s. 48; Pieckowski, 2006, s. 24 – 25; Bobrowicz,
2008, s. 29).
W odpowiedzi na głosy środowiska mediacyjnego w 2009 ustawą nowelizacyjną52
do przepisów regulujących status mediatora zostały wprowadzone pewne zmiany
doprecyzowujące oczekiwania wobec mediatorów rodzinnych. Wykreślono możliwość
prowadzenia mediacji rodzinnych przez kuratorów sądowych oraz osoby wskazane przez
Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne. Ponadto uzupełniono art. 436 § 4,
wskazując, że mediator powinien „w szczególności posiadać wykształcenie z zakresu psychologii,
pedagogiki, socjologii lub prawa”. Wprowadzone uzupełnienie miało charakter preferencji, a
nie wymogu (na co wskazuje użycie sformułowania: „w szczególności”), zaś ogólne
oczekiwanie „wiedzy i umiejętności” nie zostało przekute na konkretne kwalifikacje. Co
za tym idzie, zmiana nie miała znaczących skutków praktycznych, istotny był natomiast jej
wymiar teleologiczny. Z jednej strony poprzez wykreślenie z Kodeksu postępowania
cywilnego możliwości prowadzenia mediacji przez kuratorów i osoby wskazane przez
Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne podkreślone zostało, że mediacje
wymagają szczególnych kompetencji, niekoniecznie posiadanych przez osoby wykonujące
inne zawodu. Z drugiej strony wskazanie wymogu oczekiwanego wykształcenia było
jasnym sygnałem, że ustawodawca dostrzega znaczenie profesjonalizmu mediatora. Takie
rozumienie motywacji ustawodawcy znajduje swoje potwierdzenie w treści uzasadnienia
do ustawy, gdzie wskazano, że „wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub
prawa wydaje się gwarantować odpowiednie przygotowanie teoretyczne do zrozumienia istoty konfliktu
rodzinnego oraz małżeńskiego, nadto do pomocy stronom w analizie potrzeb, wzajemnych oczekiwań, a
następnie wypracowania porozumienia.” (Uzasadnienie, druk 1925, 2009, s. 15). Wydaje się, że
wyrażone w uzasadnieniu założenie o wysokich kompetencjach absolwentów nauk
społecznych, takich jak prawo i socjologia w zakresie wiedzy na temat psychologicznych
aspektów konfliktów interpersonalnych było nieco nadmiernie optymistyczne i nie
znajdowało oparcia w treści Załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie krajowych ram kwalifikacji dla
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ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.2010.7.45)
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szkolnictwa wyższego53, zawierającego opis efektów kształcenia dla profilu ogólno
akademickiego oraz dla profilu praktycznego w obszarach kształcenia w zakresie nauk
społecznych. Niezależnie jednak od tej wątpliwości, warta podkreślenia jest ewolucja
podejścia ustawodawcy do kwalifikacji mediatora. Na podstawie lektury znowelizowanych
przepisów oraz uzasadnienia do projektu ustawy można dojść do wniosku, że autorzy
nowelizacji wyciągnęli wnioski z przedstawianych opinii krytycznych i odeszli od
założenia, iż jedynym znaczącym czynnikiem umożliwiającym skuteczne prowadzenie
mediacji jest osobowość mediatora skłaniając się do przekonania o potrzebie zapewnienia
profesjonalnych kompetencji mediatorów rodzinnych. Nawet dalej w swoich opiniach
idzie Wieczerski, który stwierdza, że: „Podstawowy wniosek płynący ze zmienionego przepisu
określającego wymagania w stosunku do mediatorów jest taki, że specjalistyczne wykształcenie musi iść w
parze z praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu mediacji
lub odpowiednich studiów podyplomowych.” (Wieczerski, 2010, s. 50).
Znaczącej przemiany w sposobie ujęcia statusu mediatorów en bloc dokonano
dopiero w nowelizacji z 10 września 2015 r. 54. Zmiany dotyczące mediatorów dokonały
się w trzech płaszczyznach: wprowadzano wymóg posiadania przez mediatorów
wskazanych przez sąd odpowiedniej wiedzy i umiejętności; doprecyzowano kategorię
mediatorów stałych oraz wprowadzono nowe zasady tworzenia list mediatorów,
prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz uczelnie i organizacje
pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych. W wyniku wprowadzonych zmian
rola mediatora w przejrzysty sposób zdefiniowana została, jako rola zawodowa.
Zmianę myślenia ustawodawcy o mediatorzy pokazuje nowy kształt art. 183 9 § 1
K.p.c.: „jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza
mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach
danego rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.” Po raz pierwszy w
ustawie jasno wskazano, że punktem wyjścia do wyznaczenia mediatora powinny być jego
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Rozporządzenie wydane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) (Dz.U. 2011.0. 1520)
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Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych
metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015.0.1595)
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kwalifikacje opisane w kategoriach wiedzy i umiejętności. Podkreślono także, że
kompetencje powinny być adekwatne do typu prowadzonej sprawy. Wzmocnione zostały
preferencje dla stałych mediatorów, których sąd bierze pod uwagę w pierwszej kolejności.
Ponadto odwrócono kolejność wyboru mediatora, na pierwszym etapie pozostawiając
swobodę decyzji potencjalnym stronom mediacji. Dopiero jeśli nie skorzystają one z tej
prerogatywy, mediatora wskazuje sąd. Kolejność ta została przyjęta także w postępowaniu
rodzinnym (art. 436 § 4 K.p.c.). Strony mogą wybrać na mediatora dowolną osobę, nie
kierując się przesłanką jej obecności na którejkolwiek z list mediatorów. Wydaje się, że
autorzy nowelizacji podążają za cytowanym powyżej przekonaniem specjalistów
amerykańskich, iż prawo stron do samodzielnego wyboru mediatora ma priorytet
względem prawa do uzyskania bezpiecznych usług profesjonalisty, którego kwalifikacje
zostały potwierdzone przez właściwy organ państwowy lub samorządowy. Pozostawienie
furtki dla możliwości wolnego wyboru osoby spoza grona mediatorów sądowych nie
zmienia jednak w istotny sposób społecznej definicji roli mediatora, który jest
postrzegany, jako osoba o szczególnych kompetencjach profesjonalnych w obszarze
rozwiązywania konfliktu. Tezę tę potwierdza również obserwacja praktyki sądowej, z
której wynika, że strony sporadycznie odwołują się do mediatorów spoza grona
mediatorów sądowych, a jeśli nawet tak się dzieje, to na ogół są to mediatorzy, którzy i tak
spełniają wszystkie wymogi wpisu na listę sądową.
Z punktu widzenia prowadzonych analiz kluczowe wydaje się jasne zdefiniowanie
kategorii mediatorów stałych. Przepisy określające, kto może być stałym mediatorem
zostały wprowadzone do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych55 (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.). Zgodnie z art. 157a Prawa o
ustroju sądów powszechnych stałym mediatorem może być osoba, która ma wiedzę i
umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, ukończyła 26 lat, zna język polski, nie była
prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.
Szczegółowe zasady uzyskania wpisu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z
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Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.
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dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów56. Zgodnie z
Rozporządzeniem, osoba ubiegająca się o wpis na listę potwierdza spełnienie warunków
przez złożenie stosownych oświadczeń (§ 4), dołączając do wniosku kopie dokumentów
potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są:
informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat
mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych, dokumenty poświadczające
posiadane wykształcenie odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację
(§ 5).
Wydaje się, że wymogi stawiane wobec stałych mediatorów sądowych obejmują
zarówno cechy niezbędne, wyznaczające rzeczywisty charakter roli i stanowiący o jej
odrębności w stosunku do innych ról, do których można zaliczyć oczekiwane
kompetencje profesjonalne z zakresu wiedzy i umiejętności, czy niekaralność, jak i cechy o
charakterze peryferyjnym, mające znaczenie raczej dla kontekstu sądowego, niż dla
ogólnego ujęcia roli mediatora, takie jak znajomość języka polskiego. Kryterium trudnym
do sklasyfikowania, którego charakter musi zostać przeanalizowany na tle szerszych
oczekiwań społecznych w tym zakresie jest wiek.
Co istotne, niezależnie od wskazania, kto może być

mediatorem stałym i

wprowadzenia szczegółowych reguł związanych z wpisem tych mediatorów na listę
Prezesa Sądu Okręgowego, ustawodawca pozostawił furtkę dla osób, które są gotowe
prowadzić mediacje, ale nie chcą się definiować, jako mediatorzy stali. Osoby te mogą
wpisać się na listy mediatorów tworzone przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie.
Zgodnie z art. 1832 § 3 „Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych
oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis
na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informacje o listach mediatorów
oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.” Wydaje się, że
zachowanie instytucji list mediatorów prowadzonych przez organizacje i uczelnie należy
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Dz.U. 2016, poz. 122
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interpretować, jako ukłon w kierunku organizacji środowiskowych, które przez ostatnie
10 lat niosły na swoich barkach problem uwiarygodniania mediatorów.57
Działalność środowiska mediatorów i Społecznej Rady ds. ADR
Normy zawarte w ustawie i rozporządzeniu w sposób naturalny znajdują uzupełnienie w
regulacjach tworzonych przez samych mediatorów. Wielu komentatorów podkreśla
pozytywy związane z aktywnymi działaniami oddolnymi organizacji środowiskowych,
mającymi na celu stanowienie standardów, kształcenie oraz weryfikowanie kompetencji
mediatorów. Jak podkreśla A. Gójska, „działając w określonym kontekście sporów oraz skupiając
specjalistów w danej dziedzinie są one w stanie lepiej określić owe wymogi i zadbać o monitorowanie ich
realizacji. (…) Oddolnie wypracowane regulacje są w stanie lepiej uwzględnić specyfikę zarówno danego
obszaru sporów, jak i bieżące uwarunkowania etapu rozwoju usług mediacyjnych.” (Gójska, 2009, s.
8).
Pewne problemy w tworzeniu oddolnych regulacji obowiązujących mediatorów,
wynikają z faktu, iż jak do tej pory nie uformował się w Polsce samorząd mediatorów,
którego przedstawiciele mogliby reprezentować ogół członków. Nie istnieje również
korporacja mediacyjna, ani prawnie uregulowany zawód mediatora.

Brak odgórnych

regulacji porządkujących i ułatwiających funkcjonowanie tej „grupy zawodowej” nie stoi
na przeszkodzie licznym inicjatywom oddolnym, które mają na celu organizowanie się
mediatorów w sposób umożliwiający działania na rzecz wspierania i promocji mediacji.
Jednak różnorodność powstających organizacji mediacyjnych58, które ustanawiają własne
zasady i standardy obowiązujące ich członków, prowadzi do pewnego chaosu i
rozproszenia równolegle obowiązujących norm. Dokumenty powstają w różnym trybie i
formach: jako regulaminy ośrodków mediacyjnych, obowiązujące standardy mediacyjne
57

Od wprowadzenia mediacji w roku 2005 do nowelizacji ustawy w roku 2015 przepisy ogólnie obowiązujących
aktów prawa nie normowały kwestii kwalifikacji mediatorów, odpowiedzialność za określanie i weryfikowanie
kwalifikacji mediatorów została w całości przeniesiona na ośrodki mediacyjne oraz organizacje środowiskowe,
zrzeszające specjalistów z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. (Gójska, 2009, s. 8;
Wieczerski, 2010, s. 51).
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Największe polskie organizacje zrzeszające mediatorów to: Polskie Centrum Mediacji (ponad 1000 członków –
dane ze strony stowarzyszenia: www.mediator.org.pl, 8.04.2016), Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów (ponad
120 członków, dane własne z korespondencji mailowej z Zarządem organizacji) oraz Stowarzyszenie
Mediatorów Rodzinnych (ponad 300 członków – dane własne) - największa polska organizacja zrzeszająca
mediatorów specjalizujących się we wspieraniu rozwiązywania konfliktów o podłożu rodzinnym.
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(prowadzenia mediacji, szkolenia mediatorów, etc.), deklaracje bądź uchwały ustanawiane
przez organy reprezentujące mediatorów, etc.
Choć nie istnieje w Polsce jednolity samorząd mediatorów, wskazać można organ,
który w pewnej mierze reprezentuje mediatorów i ich interesy. Jest to Społeczna Rada ds.
Alternatywnych

Metod

Rozwiązywania

Konfliktów

i

Sporów

przy

Ministrze

Sprawiedliwości (nazywana dalej: Społeczną Radą ds. ADR), powołana na mocy
Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 55/05/DNWO z dnia 1 sierpnia 2005 r. w
sprawie powołania Społecznej Rady ds.. Alternatywnych Metod Rozwiązywania
Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Rada „jest zespołem doradczym Ministra
Sprawiedliwości do spraw szeroko rozumianej problematyki Alternatywnych Metod Rozwiązywania
Konfliktów i Sporów (ang. Alternative Dispute Resolution - ADR). Do jej zadań należy m.in.
opracowanie standardów postępowania mediatora i prowadzenia mediacji oraz tworzenie warunków
instytucjonalnych dla rozwoju ADR w Polsce”. (http://www.ms.gov.pl/mediacje/rada_adr.php
5.08.09) Dokumenty tworzone przez Społeczną Radę ds. ADR, choć nie mają
bezpośrednio wiążącej mocy prawnej, ze względu na pozycję i autorytet członków Rady
wywierają bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie polskiego środowiska mediacyjnego.
Dlatego też stworzone przez Radę ds. ADR regulacje takie jak: Kodeks Etyczny
Mediatorów, Standardy Szkolenia Mediatorów, Standardy Prowadzenia Mediacji i
Postępowania Mediatorów59 mogą dostarczyć bardzo istotnych danych źródłowych
pozwalających uzupełnić ogólny obraz mediatora, powstający w oparciu o ogólnie
obowiązujące przepisy prawa.

59

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, maj 2008, dostępny na stronie
www.ms.gov.pl (https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/kodeksetyczny.pdf, 8.04.2016),
Standardy Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę Alternatywnych Metod Rozwiązywania
Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku, dostępne na stronie
www.ms.gov.pl (https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/standardyszkoleniamediatorow.pdf,
8.04.2016), Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca
2006, dostępne na stronie www.ms.gov.pl
(https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/adr_standardy_mediacji.rtf, 8.04.2016)
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Na podstawie regulacji środowiskowych można zrekonstruować dość szczegółowy
obraz postulowanych właściwości mediatora, opisywanych w kategoriach wiedzy i
umiejętności, postaw i sposobów działania oraz wartości moralnych i własności
osobistych. Dokumentem o najszerszym spektrum oddziaływania na środowisko
mediatorów są Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora ustanowione
przez Społeczną Radę ds. ADR. Nadrzędnym celem ustanowienia Standardów… jest
ujednolicanie zasad działania mediatorów, a zarazem zwiększanie zaufania społeczne do
mediacji, jako środka rozwiązywania konfliktów. Jednocześnie treść dokumentu definiuje
obowiązującą rolę mediatora i wspiera jej wypełnianie.
Według definicji Rady ds. ADR mediator to fachowo przygotowana, niezależna,
bezstronna i neutralna osoba, której celem jest pomoc stronom w poradzeniu sobie z
konfliktem. Istotne, aby w swoich działaniach mediator nie był dyrektywny, nie oceniał i
nie kierował się uprzedzeniami. Wyraźnie podkreślone zostało znaczenie profesjonalizmu
i etyki zawodowej mediatora, od których w dużym stopniu zależy skuteczność mediacji.
Choć nie zostało bliżej sprecyzowane, co rozumie się przez „profesjonalizm” ujęcie to
potwierdza zawodowy charakter roli mediatora. Z punktu widzenia prób dokonania opisu
właściwości osobistych mediatora warta podkreślenia jest natomiast potrzeba stałego
samodoskonalenia się przez mediatora, który powinien dbać o wysoki poziom swoich
kwalifikacji zawodowych oraz stale pogłębiać i doskonalić swoje umiejętności (Standard
VI Standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora).
Szczególna rola mediatora rodzinnego została opisana w Standardach Prowadzenia
Mediacji Rodzinnej, stworzonych na własne potrzeby przez członków Stowarzyszenia
Mediatorów Rodzinnych. Standardy te są w przeważającej mierze powtórzeniem
standardów stworzonych przez Społeczną Radę ds. ADR. Również w tym przypadku
podkreślone zostało znaczenie profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich
etyki zawodowej, oraz potrzeba stałego pogłębiania i doskonalenia własnych
umiejętności. Jak we wszystkich aktach normatywnych i tutaj pojawiły się bezdyskusyjne
zasady postępowania mediatora, jakimi są neutralność, bezstronność. W regulacji tej nie
zostały wskazane żadne istotne właściwości osobiste mediatora. Novum stanowi natomiast
odwołanie się przy określaniu niezbędnych kwalifikacji do obszarów wiedzy i umiejętności
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określanych przez standardy kształceniowe Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Ujęcie to potwierdza obserwację odnotowaną przy okazji analizy rozwiązań
obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, że specyfika roli

mediatora rodzinnego

sprowadza się do szczególnych kompetencji i umiejętności merytorycznych.
Najwcześniejszy chronologicznie, a zarazem najbardziej specyficzny w swej
konstrukcji, jest Kodeks Etyki Mediatora stworzony przez najstarszą polska organizację
zrzeszającą mediatorów – Polskie Centrum Mediacji60. Odrębność Kodeksu od
pozostałych regulacji i standardów może wynikać z faktu, że był tworzony, jako pierwszy,
bez znaczących wzorów zewnętrznych, a jego twórcami było grono ludzi opierających się
na podobnej filozofii, uznające zbieżny zbiór założeń wyjściowych, składających się na
spójny, uznawany przez wszystkich zbiór zasad obowiązujących w mediacji. (Wstęp do
Kodeksu Etyki Mediatora PCM). Ta homogeniczność pozwoliła stworzyć regulacje
wchodzące znacznie głębiej w szczegóły, niż ma to miejsce w środowiskach bardziej
zróżnicowanych, gdzie każda kwestia wymaga szerokich dyskusji prowadzących do
trudnych kompromisów. Jednocześnie szczegółowość unormowań sprawia, że materiał
ten jest doskonałym źródłem danych do analizy znaczących osobistych właściwości
konstruujących rolę mediatora.
Zgodnie z Kodeksem Etyki Mediatora PCM, celem mediacji jest dojście przez
strony do obopólnie satysfakcjonującej ugody. Celem nadrzędnym jest natomiast
pojednanie stron. Mediatora obowiązuje uczciwe, sumienne i rzetelne wykonywanie
swoich zadań oraz stała praca nad sobą, obejmująca: rozwijanie umiejętności,
wzbogacanie osobowości i przestrzeganie etyki postępowania. Samodoskonalenie
umożliwia mediatorowi budowanie siły wewnętrznej. Zasady obowiązujące w mediacji to
fachowość, dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność, bezinteresowność,
akceptowalność i szacunek. Kodeks wskazuje także niezbędne kwalifikacje mediatora. Do
grupy cech moralno-etycznych zalicza: uczciwość i bycie godnym zaufania; umiejętność
koncentrowania się, skupienia; łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi, otwartość;
60

Kodeks Etyki Mediatora Polskiego Centrum Mediacji dostępny na stronie: www.mediator.org.pl
(http://www.mediator.org.pl/uploaded/dokumenty/kodeks%202006.pdf, 8.04.2016) powstał w 2000 roku i
został wydany po raz pierwszy w 2001 r. Dalej dla odróżnienia od innych Kodeksów etycznych nazywany będzie
Kodeksem Etyki Mediatora PCM.
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umiejętność aktywnego słuchania; umiejętność okazywania szacunku innym; dokładność i
odpowiedzialność; cierpliwość; tolerancja; życzliwość i działanie bez przemocy (art. 4).
Ponadto jako istotne kompetencje wskazuje także samoświadomość i rozpoznanie granic
swoich kompetencji, umiejętność dokonania samooceny, otwartość na krytykę oraz
umiejętność nazywana „skupieniem”, definiowana jako „takie kontrolowanie myśli, które
pozwala na szybkie skoncentrowanie się na danym problemie, sprawie, zagadnieniu, którym się aktualnie
mediator zajmuje i nie rozpraszanie się na inne.” (Kodeks Etyczny Mediatora PCM, s. 8).
Skupienie pozwala wczuwać się w motywy drugiego człowieka, które pozwolą na
ukierunkowanie rozmów „bez pouczania, komenderowania czy manipulowania” (Kodeks
Etyczny Mediatora PCM, s. 8). Niektóre z wskazanych powyżej cech wymienione są dwa
razy – jako cechy etyczno-moralne i jako specyficzne umiejętności.
Kodeks stworzony przez PCM jest wyjątkowo bogatym źródłem wiedzy o
kompetencjach potrzebnych mediatorowi w pracy. Opis kompetencji, kwalifikacji, cech i
umiejętności jest jednak skonstruowany w dosyć nieprzejrzysty i nie całkowicie rozdzielny
sposób – niektóre kategorie są niejasne, niektóre powtarzają się parokrotnie. Nie zmienia
to faktu, iż Polskie Centrum Mediacji w sposób zdecydowany i wyraźny przyznaje
priorytet czynnikom związanym z osobistymi atrybutami mediatora, których rolę w
przebiegu mediacji mocno podkreśla.
Obowiązujące w Polsce regulacje międzynarodowe
Mówiąc o kształcie polskiego prawa nie można pominąć regulacji międzynarodowych. Z
punktu widzenia polskiego porządku prawnego do najistotniejszych ponadnarodowych
uregulowań mediacji w sprawach cywilnych zaliczyć należy przede wszystkim
rekomendacje przyjęte przez Radę Europy oraz prawodawstwo Unii Europejskiej.
Pierwszą europejską instytucją, która dostrzegła znaczenie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów dla efektywności i sprawności funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości była Rada Europy, która przyjęła

szereg dokumentów mających

charakter rekomendacji dla rządów, zawierających wytyczne polityki w kwestii
wprowadzenia i promowania mediacji. Najważniejsze z nich to: Rekomendacja Komitetu
Ministrów Rady Europy Nr R (81) 7 z 14.5.1981 r. o środkach ułatwiających dostęp do
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wymiaru sprawiedliwości (Rec R(81)7 z 14.5.1981 r.)61, Rekomendacja Nr R (86) 12 z
16.9.1986 r. dotycząca środków zapobiegających nadmiernemu obciążeniu sądów i
ograniczających to obciążenie (Rec R(86)12 z 16.9.1986)62, Rekomendacja Rec (2002)10
Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie mediacji w sprawach cywilnych
z 18 września 2002 r.63, Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów do Państw
Członkowskich z 21 stycznia 1998 r. na temat Mediacji Rodzinnych oraz Memorandum
Wyjaśniające64. Dwa pierwsze mają charakter bardzo ogólny, natomiast w dwóch
kolejnych można znaleźć zapisy dotyczące osoby mediatora.
W Rekomendacji Nr R (98) 1 na temat mediacji rodzinnych definicja mediatora
pojawia się przy okazji definiowania mediacji. Mediator jest określony, jako bezstronna i
neutralna trzecia strona, wspierająca uczestników w negocjowaniu spornych kwestii oraz
dochodzeniu do własnego porozumienia. Rekomendacja nie wskazuje, jakie konkretne
właściwości powinien posiadać mediator. W tekście podkreślono jednak, że niezależnie od
sposobu zorganizowania i prowadzenia mediacji państwa członkowskie powinny
zapewnić funkcjonowanie mechanizmów gwarantujących istnienie procedur selekcji,
szkolenia i kwalifikacji mediatorów oraz standardów, jakie mediatorzy powinni spełniać
(sekcja II punkt c). Rekomendacja Rec (2002)10 dotycząca mediacji w sprawach cywilnych
ma w tej mierze jeszcze bardziej ogólny charakter Podobnie jak w rekomendacji

61

Recommendation No. R(81)7 Of The Committee Of Ministers To Member States On Measures Facilitating
Access To Justice (Adopted By The Committee Of Ministers On 14 May 1981 At Its 68th Session), dokument
dostępny na stronie Rady Europy:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168050e7
e4
62

Recommendation No. R (86 ) 12 Of The Committee Of Ministers To Member States Concerning Measures To
Prevent And Reduce The Excessive Workload In The Courts (Adopted by the Committee of Ministers on 16
September 1986 at the 399th meeting of the Ministers' Deputies), dokument dostępny na stronie Rady Europy:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804f7b8
6
63

Tekst nie publikowany w oficjalnym przekładzie na język polski. Dokument w tłumaczeniu Ewy Bieńkowskiej,
dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl Wersja oryginalna w języku angielskim
dostępna na stronie Rady Europy :
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e1f76
64

Dokument w tłumaczeniu Centrum Mediacji Partners Polska, wersja dostępna na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl Wersja oryginalna w języku angielskim dostępna na stronie Rady Europy :
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804ecb
6e
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dotyczącej mediacji rodzinnej również i tu brak wskazania konkretnych właściwości i
umiejętności,

jakie

powinien

posiadać

mediator,

podkreśla

się

jednak

wagę

odpowiedzialności mediatora za przebieg procesu mediacji i znaczenie właściwego
przeszkolenia mediatorów. Sekcja V Rekomendacji zawiera wskazówkę dla krajów
członkowskich, by wdrażały właściwe standardy selekcji, obowiązków, szkolenia i
kwalifikacji mediatorów.

Rada Europy stanęła zatem na stanowisku, że kwalifikacje

mediatorów mają istotne znaczenie, a optymalną drogą ich zapewnienia jest stworzenie
odpowiednich procedur selekcji i szkolenia Dodatkowym elementem wskazywanym przez
Radę Europy jest określenie standardów, jakie mediatorzy powinni spełniać. Stwierdzenie
to jest jednak tak ogólne, że trudno na jego podstawie wywnioskować, czy chodzi o
standardy etyczne, standardy prowadzenia mediacji, czy też standardy odpowiedzialności
bądź kompetencji mediatora. Nie odnosząc się do stwierdzenia dotyczącego standardów,
należy więc poprzestać na konstatacji, że punkt widzenia Rady Europy prezentowany w
Rekomendacjach przybliża nas do postrzegania mediatorów przez pryzmat kryterium
edukacyjnego, wskazującego iż mediatorem jest osoba, która odbyła właściwe
przeszkolenie.
Z praktycznego punktu widzenia dla kształtu polskiego systemu prawnego
najbardziej znaczące są regulacje prawa wspólnotowego, obowiązujące na obszarze Unii
Europejskiej. Z punktu widzenia prowadzonych badań najistotniejsze dokumenty prawa
wspólnotowego to chronologicznie, w kolejności powstawania: Zielona Księga o
alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i handlowych 65,
Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów66 oraz Dyrektywa 2008/52/EC o
niektórych aspektach mediacji w sprawach cywilnych i handlowych67

65

Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law (presented by the Commission),
Brussels, 19.04.2002, COM(2002) 196 final. Dostępna na stronie Komisji Unii Europejskiej: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0196&qid=1460117166167&from=EN
66

http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=91238&article_id=125549, dokument nieformalny, przyjęty na konferencji
w Brukseli 2 lipca 2004 r. przez Komisję Europejską.
67

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych
aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE L z dnia 24 maja 2008 r.)
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Unijna dyskusja nad modelem mediacji w sprawach cywilnych rozpoczęła się od
przyjęcia przez Komisję Europejską 19 kwietnia 2002 r. Zielonej Księgi (Green paper) 68
dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i
gospodarczych. W szerokiej debacie na temat kształtu ADR w sprawach cywilnych wzięło
udział ponad 160 organizacji profesjonalnych i rządowych z różnych krajów Unii.
(Gmurzyńska, 2007, str. 270 – 271). Jednym z tematów poruszanych w dyskusji były
kwalifikacje mediatorów. W wyniku przeprowadzonych dyskusji 2 lipca 2004 r. Komisja
Europejska przyjęła Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów, nieformalny
dokument mający na celu promowanie mediacji i pomoc organizacjom mediacyjnym we
wprowadzaniu wysokich standardów prowadzenia mediacji. Europejski Kodeks
Postępowania Mediatorów formułuje wymóg profesjonalizmu mediatorów, stwierdzając,
iż powinni być kompetentni i posiadać wiedzę na temat mediacji. Zgodnie z zapisami
Kodeksu kwalifikacje mediatora budowane są przez właściwe szkolenie, ciągłe
podnoszenie poziomu swojej wiedzy i umiejętności mediacyjnych. (Punkt 1.1.
Europejskiego Kodeksu Postępowania Mediatorów). W Kodeksie brakuje jednak
bliższego doprecyzowania, na czym miałyby polegać kompetencje oraz co powinno
wchodzić w zakres wiedzy. Jest tylko wzmianka, że powinny one pozostawać w zgodzie z
właściwymi standardami lub normami akredytacyjnymi. Można się tylko domyślać, że
standardy te powinny powstać na szczeblu krajowym państw członkowskich lub zostać
uzgodnione przez krajowe lub międzynarodowe organizacje mediacyjne.

Jedyne

konkretne wymogi wskazane w kodeksie odnoszą się do obowiązku zachowania przez
mediatora niezależności, neutralności i bezstronności.
Wyrazem postępującego zainteresowania problematyką mediacji było uchwalenie
dyrektywy o niektórych aspektach mediacji cywilnych i gospodarczych. Dyrektywa
2008/52/EC o niektórych aspektach mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, która
weszła w życie w dniu 13 czerwca 2008 r. jest dokumentem z prawnego punktu widzenia
najistotniejszym, jako że jej treść jest bezwzględnie wiążąca dla państw członkowskich.
Dyrektywa definiuje mediatora, jako: „osobę trzecią, do której zwrócono się po to, aby

68

Jest to niewiążący prawnie dokument, którego treść zawiera istotne zagadnienia dotyczące polityku UE w
sferze mediacji. (Gmurzyńska, 2007)
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poprowadziła mediacje (…) bez względu na jej nazwę lub zawód wykonywany w danym Państwie
Członkowskim oraz sposób jej wyznaczenie lub formę, w której zwrócono się do niej o przeprowadzenie
danej mediacji” (art. 3 pkt b Dyrektywy) z zastrzeżeniem, że termin ten nie obejmuje działań
podejmowanych przez sędziów w celu rozwiązana sporu w toku postępowania sądowego
dotyczącego tego sporu (Art. 3 pkt a Dyrektywy). Przyjęta definicja rozmywa nieco
odrębność roli mediatora, zakładając, że może to być funkcja pełniona w ramach innej
roli zawodowej.
W dyrektywie nie zostały uwzględnione zagadnienia dotyczące przebiegu mediacji,
powołania mediatora i jego kwalifikacji. W memorandum wyjaśniającym autorzy
dokumentu wskazują, iż świadomie pominęli te kwestie, uznając że nie powinny być one
regulowane na poziomie międzynarodowym. Powodem takiego podejścia były wnioski
wyciągnięte z dyskusji prowadzonych przy okazji wydania Zielonej Księgi oraz bieżące
ustalenia na poziomie krajowym (Explanatory Memorandum, part 1.1.1.) Rezygnując z
uregulowania wskazanych kwestii w dyrektywie podkreślono jednak konieczność
zagwarantowania jakości mediacji przez Państwa członkowskie (art. 4). Drogą do
osiągnięcia tego celu miałaby być zachęcanie do tworzenia dobrowolnych kodeksów
postępowania mediatorów oraz wspieranie rozwoju organizacji zrzeszających osoby
świadczące usługi mediacyjne, a także wprowadzanie mechanizmów efektywnej kontroli
jakości usług mediacyjnych. Art. 4 pkt 2 wskazuje, że mediatorzy powinni być szkoleni w
taki sposób, by byli oni w stanie efektywnie prowadzić mediacje w sposób oczekiwany
przez strony. Podsumowując ten stan rzeczy, można mieć wrażenie, że podobnie jak
miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych, ustawodawca na najwyższym szczeblu
uznając znaczenie kwalifikacji mediatora oraz potrzebę ich wskazania i egzekwowania,
postanowił nie wdawać się w rozważania szczegółowe, decydując się na delegowanie tej
kwestii niżej – w tym przypadku na państwa członkowskie, lub organizacje zrzeszające
mediatorów.
Dwa wymiary obrazu mediatora w polskim porządku prawnym
W polskim porządku prawnym spotkały się dwa przeciwstawne poglądy na temat istoty
roli mediatora: pogląd, iż o byciu mediatorem przesądzają kwestie osobowościowe, a
szczegółowe normowanie kwalifikacji mediatora jest zbędne, lub wręcz szkodliwe oraz
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pogląd, iż mediator to pewna profesja, wymagająca posiadania określonych kwalifikacji,
które powinny być jasno określone i konsekwentnie weryfikowane. W ostatecznym
rozliczeniu szala przechyliła się na rzecz poglądu o potrzebie normatywnego ujęcia roli
mediatora, jako konkretnej profesji.
Pogląd przyznający prymat kwestiom osobowościowym, leżał u podłoża
pierwotnej regulacji, wprowadzającej mediację do systemu polskiego prawa cywilnego.
Ustawodawca wyszedł z założenia, że mediator to osoba o właściwej osobowości, nie
sprecyzował jednak, jakimi konkretnie cechami mediator powinien się charakteryzować,
zakładając, iż strony powinny mieć pełną swobodę wyboru mediatora, a każde ustawowe
zakreślenie wymogów, jakie mediatorzy powinni spełniać, może ową swobodę ograniczyć.
Można domniemywać, że był też drugi powód dla którego cechy osobowości mediatorów
– pomimo przekonania o ich znaczącej wadze – nie zostały zdefiniowane w
obowiązujących przepisach. Trudnością okazało się wskazanie konkretnych cech oraz
zaproponowanie sposobów ich weryfikacji. W

efekcie, w przepisach ogólnie

obowiązującego prawa brakuje jasnych wskazówek odnośnie cech charakterologicznych
mediatora.
Z czasem przekonanie o absolutnym priorytecie osobowości mediatora przeszło
pewną transformację, a w obowiązujących aktualnie przepisach dominuje ujęcie roli
mediatora w kategoriach zawodowych. Nastawienie na profesjonalizm funkcji mediatora
wspierają także regulacje prawa międzynarodowego, jakimi są: Rekomendacje Rady
Europy oraz regulacje prawa wspólnotowego. Rekomendacje Rady Europy podkreślają
znaczenie selekcji i kształcenia mediatorów, wychodząc z założenia, że do pełnienia roli
mediatora niezbędne są odpowiednie kwalifikacje. Europejski Kodeks Postępowania
Mediatorów formułuje wymóg profesjonalizmu mediatorów, stwierdzając, iż: powinni być
kompetentni i posiadać wiedzę na temat mediacji. (Pkt. 1. 1. Europejskiego Kodeksu
Postępowania Mediatorów)
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Mediator: okazjonalna aktywność społeczna, zawód, czy profesja?
Pełnienie roli mediatora, jako zawód
Jedną z wykonywanych ról społecznych jest zawód. Definicje zawodu obecne w
literaturze przedmiotu są dość spójne, a spojrzenie teoretyczno-socjologiczne w dużej
mierze pokrywa się z praktycznym ujęciem statystyków pracy. Socjologiczna definicja
zawodu zakłada, że jest to wyodrębniony zespół trwale wykonywanych zadań, o
określonej użyteczności społecznej, stanowiących podstawę utrzymywania wykonawców
zawodu i będących czynnikiem ich społecznego statusu. (Domański, 1996, s. 7). Podobne
ujęcie zawodu odnajdujemy w stworzonej na potrzeby gospodarki i polityki społecznej
Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (dalej: Klasyfikacja
Zawodów i Specjalności), czyli usystematyzowanym zbiorze zawodów i specjalności
występujących na rynku pracy, opracowanym w oparciu o Międzynarodowy Standard
Klasyfikacji Zawodów ISCO-08, oraz jego zaktualizowaną edycję ISCO-88 (COM)69.
Zgodnie z definicją przyjętą w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawód to:
„zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych
stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich
kwalifikacji/kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku
kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na
specjalności.”
(Metodologia opracowania opisów zawodów/specjalności, s. 2)

Przytoczone definicje są ze sobą zbieżne w opisie kluczowych aspektów zawodu.
Jedynym znaczącym uzupełnieniem, jakie odnajdujemy w praktycznej definicji zawartej w
Klasyfikacji Zawodów i Specjalności jest założenie, że wykonywanie czynności
zawodowych wymaga odpowiednich kwalifikacji i kompetencji. Znaczenie tego aspektu
uwypukla D. Jemielniak, który wskazuje że: „Unikalność grupy zawodowej opiera sie na
unikalnym zbiorze wiedzy bazowej, który członkowie grupy musza posiąść i być w stanie wykorzystać w
69

Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 został przyjęty na XIV Międzynarodowej
Konferencji Statystyków Pracy w Genewie w 1987 r. W związku ze zmianami zachodzącym na rynku pracy oraz
koniecznością dostosowania dokumentu do potrzeb Unii Europejskiej w roku 1994 r., przyjęta została nowa
edycja dokumentu, tzw. ISCO-88 (COM).
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praktyce.” (Jemielniak, 2005, s. 20). Podkreśla także, że role zawodowe tworzone są w toku
edukacji, a istotnym czynnikiem kształtowania zawodu jest autoidentyfikacja jego
przedstawicieli. (Jemielniak, 2005, s. 10).
Warto także zwrócić uwagę na drobne, lecz istotne

z punktu widzenia

prowadzonych analiz, przesunięcie akcentów w kwestii wynagrodzenia – wskazana w
definicji Domańskiego „podstawa utrzymania” zmieniła się w definicji Klasyfikacji
Zawodów i Specjalności w „źródło dochodu”, oznaczające, że wykonywanie danego
zawodu łączy się z jakimś zarobkiem, nie koniecznie wystarczającym do utrzymania się.
Podsumowując, przyjąć należy, że zawód jest konfiguracją trzech aspektów:
techniczno – organizacyjnego (zawód, jako zespół wykonywanych stale czynności,
wymagających określonych kwalifikacji), ekonomicznego (pełnienie roli zawodowej wiąże
się z otrzymywaniem wynagrodzenia) i społecznego (praca zawodowa wyznacza
aktywność życiową oraz status społeczny). (Domański, 2000, s. 433- 434). Rozważania na
temat regulacyjnego ujęcia roli mediatora prowadzą do wniosku, że rola ta przynajmniej w
części aspektów nabrała charakteru stricte zawodowego
Nie ma wątpliwości, że zawód mediatora ma swoją specyfikę techniczno –
organizacyjną

oraz

wyznaczony

układ

wymagań

kwalifikacyjnych,

częściowo

uregulowanych na poziomie ustawowym. Działania mediatora bazują na kompetencjach
obejmujących unikalną wiedzę i adekwatne umiejętności. Funkcjonuje szczegółowa
deontologia zawodowa, obejmująca zasady prowadzenia mediacji i postępowania
mediatora, standardy szkoleniowe oraz kodeksy etyki zawodowej, a wymóg dbałości o
profesjonalizm jest podkreślany w regulacjach wewnętrznych środowiska mediatorów 70
Szczególnej uwagi wymaga analiza ekonomicznego aspektu wykonywania zawodu,
w tym obszarze uwidacznia się bowiem najwyraźniej ewolucja roli mediatora. Do
momentu wprowadzenia instytucji mediatora do systemu prawnego w końcu XX wieku,
funkcja ta miała charakter społeczny. Działalność mediacyjna pełniona m.in. przez
70

Wymóg ten jest wyrażony wprost m.in. w Standardach prowadzenia mediacji i postępowania mediatorów
Społecznej Rady ds. ADR: Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych (Standard VI)..
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Zakładowe komisje rozjemcze, organ powołany przez dekret z 24 lutego 1954 r. o
zakładowych komisjach rozjemczych (Dz. U. Nr 10. poz.35) właściwy w sprawach
sporów pracowniczych, czy sędziów w toku postępowania prywatnoskargowego miała
charakter dodatkowy względem wyjściowo przypisanych zadań zawodowych, nie
stanowiła natomiast źródła dodatkowego wynagrodzenia. (Fuszara, 1989, s. 286). Tym
bardziej nie wiązały się z uzyskiwaniem dochodu działania mediacyjne o charakterze
pozainstytucjonalnym.
Sytuacja zmieniła się po wprowadzeniu mediacji do systemu wymiaru
sprawiedliwości, kiedy to kwestia wynagrodzenia mediatora została uregulowana na
poziomie aktów wykonawczych do ustawy. Rozporządzenia regulowały wynagrodzenie
mediatora w sprawach sądowych, poza zakresem swojego obowiązywania pozostawiając
mediacje umowne. Początkowo opłaty miały być wnoszone przez strony uczestniczące w
mediacji, z czasem koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd
zaliczono do kategorii kosztów sądowych, co umożliwiło bardziej elastyczne
rozstrzygniecie tej kwestii np. poprzez zwolnienie od kosztów osób niezamożnych, bądź
obciążenie częścią kosztów strony, która w sposób oczywiście nieuzasadniony odmówiła
poddania się mediacji. Wprowadzenie obowiązku wynagradzania mediatora prowadzącego
mediacje z postanowienia sądu miało znaczący wpływ na odbiór pracy mediatora, jako
działalności świadczonej odpłatnie. Zarazem spełnione zostało kryterium uzyskiwania
dochodu, wskazane w definicji zawodu zawartej w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności
Odrębnym tematem jest wysokość wskazanego pierwotnie wynagrodzenia, które
początkowo miało charakter bardziej symboliczny niż realny. Na mocy Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i
podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym w mediacjach o charakterze
niemajątkowym, czyli m.in. mediacjach rodzinnych, opłata wynosiła 60 zł za pierwszą
sesję mediacyjną i 25 zł za kolejne, w mediacjach o charakterze majątkowym był to 1 %
wartości przedmiotu sporu, nie mniej

niż 30 zł, nie więcej niż 1.000 zł za całość

postępowania mediacyjnego. Oznaczało to, że za całość pracy przy trwającej wiele
tygodni mediacji mediator mógł uzyskać np. 30 zł. Przy uwzględnieniu, że w
szczególności na początku do mediacji kierowano niewiele spraw, oznaczało to, że
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prowadzenie mediacji (sądowych) choć wiązało się z uzyskiwaniem pewnego dochodu
zdecydowanie nie mogło być samodzielną podstawą utrzymania mediatora.
Kwestia

wynagrodzenia

mediatora

została

ponownie

uregulowana

w

Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości
wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, które
zwiększyło wynagrodzenie mediatora w sprawach niemajątkowych do 150 zł za pierwszą
sesję i 100 zł za kolejne (łącznie nie więcej niż 450 złotych), a w sprawach majątkowych
zachowało kryterium 1 %, podwyższając jednak kwotę minimalną do 150 złotych, a
maksymalną do 2000 złotych. Statystyki sądowe pokazują, że w tym samym czasie
znacząco wzrosła liczba mediacji sądowych. Obie te zmiany łącznie sprawiły, że
prowadzenie mediacji mogło stać się podstawą utrzymania mediatora.
Jak wynika z prowadzonych rozważań rola mediatora wiąże się z wykonywaniem
konkretnych zadań o określonej (wysokiej) użyteczności społecznej, które mogą w
pewnych obszarach praktyki stanowić podstawę utrzymania swoich wykonawców.
Otwarte pozostaje jednak pytanie o to, czy w rzeczywistości mediatorzy wykonują swoje
zadania w sposób trwały. Ponieważ zawód mediatora ma stosunkowo nowy charakter, w
naturalny sposób większość osób prowadzących mediację ma swoją odrębną, pierwotną
względem mediacji, tożsamość zawodową. Do sprawdzenia pozostaje więc, czy aktywność
mediacyjna wykonywana jest w sposób okazjonalny, jako uzupełnienie innej działalności
zawodowej (mediatorzy okazjonalni), czy też są osoby, które wykonują ją w sposób w
sposób trwały (mediatorzy profesjonalni). Jeśli zaś można wyróżnić dwie grupy
mediatorów: okazjonalnych i profesjonalnych, to jakie są proporcje między tymi grupami.
Rozważania zawarte w dalszej części niniejszego rozdziału stworzą podstawę do
przybliżenia społecznego aspektu funkcjonowania zawodu mediatora, w szczególności w
zakresie systemów wartości i orientacji charakteryzujących mediatorów odnośnie
wykonywania własnego zawodu. Odrębność wskazanej grupy w powyższym obszarze
potwierdzają założenie o społeczno – zawodowym charakterze roli mediatora.
Przedmiotem rozważań poniższej pracy nie będą natomiast takie elementy społecznego
aspektu funkcjonowania zawodu, jak: cechy położenia społecznego mediatorów (w
wymiarze materialnym, władzy i prestiżu), ich systemy, zachowania i styl życia. Pytania
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dotyczące tej materii stwarzają szeroką przestrzeń do dalszej eksploracji badawczonaukowej.
Zawód mediatora w ujęciu administracyjno-prawnym
Do 2010 roku zawód mediatora pozostawał nieobecny na oficjalnych mapach zawodów.
Nie funkcjonował ani w urzędowej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, ani w
klasyfikacjach przygotowywanych przez socjologów. Zawodu mediatora nie znajdziemy w
jedynej stosowanej do 2007 polskiej socjologicznej klasyfikacji zawodów SKZ-1978,
opracowanej przez Michała Pohoskiego i Kazimierza Słomczyńskiego, ani też w
stworzonej na jej podstawie Społecznej Klasyfikacji Zawodów 2007 autorstwa
Domańskiego, Sawińskiego i Słomczyńskiego (Domański, Sawiński i Słomczyński, 2007).
Dopiero w na początku drugiej dekady XXI wieku,

w drodze zmian

wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej71
mediator, jako odrębny zawód został wpisany na listę zawodów Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej (pod numerem 263502).

Zawód mediatora znalazł się w grupie

Specjalistów (grupa II), obejmującej zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu
wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych,
przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Rozporządzenie z dnia 27
kwietnia 2010 r. nie daje nam odpowiedzi, jakim wykształceniem powinna odznaczać się
osoba wykonująca ten zawód. (Warda, 2011, s. 40 – 41). Dysponujemy natomiast syntezą
precyzującą esencję roli mediatora, zgodnie z którą mediator to osoba, która:
„Pomaga stronom, za ich zgodą, w rozwiązaniu bez przemocy istniejącego między nimi konfliktu i
osiągnięciu porozumienia, z zachowaniem zasady bezstronności, neutralności i poufności; prowadzi
działania mediacyjne dotyczące wszelkich form konfliktów: cywilnych, gospodarczych, politycznych,
karnych, rówieśniczych, rodzinnych, społecznych, międzygrupowych, międzynarodowych.”

71

71

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania (Dz. U. 10.82. 537)
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W 2014 roku w kolejnym rozporządzeniu aktualizującym Klasyfikację Zawodów i
Specjalności72 obok zawodu mediatora pojawia się zawód mediatora sądowego (pod
numerem 263507). Analiza syntezy roli mediatora sądowego wskazuje, że granice między
dwoma zawodami nie są ostre. Zgodnie z jej treścią mediator sądowy:
Za pomocą procedur mediacyjnych pomaga stronom dojść do porozumienia poza salą sądową w sprawach
rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i karnych; wysłuchuje i analizuje racje stron
konfliktu; opracowuje tekst ugody zapewniający satysfakcję materialną, psychologiczną i proceduralną;
dba o komfortowe warunki do rozmów; zapewnia stronom poczucie bezpieczeństwa i zachowanie
równowagi stron w mediacji.

W syntezie roli mediatora sądowego pominięto cechy definicyjne roli mediatora,
takie jak bezstronność, neutralność poufność, dodano natomiast wskazówkę, że działania
realizowane są za pomocą procedur mediacyjnych poza salą sądową. Bez wątpienia opis
ten pozostaje prawdziwy również w odniesieniu do mediatora (nie sądowego). Ponadto
do syntezy zawodu mediatora sądowego dodano uzupełniająco cztery zadania
(wysłuchanie racji stron, oprawnie tekstu ugody, dbałość o warunki rozmów, zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa i równowagi), które były obecne także w opisie zawodu
mediatora pozasądowego, tyle, że w części poświęconej zadaniom zawodowym. 73
Opis zadań zawodowych mediatora sądowego jest szerszy niż w przypadku
mediatora niesądowego, pozostaje z nim jednak niesprzeczny. W opisie tym pojawiają się
dodatkowe zadania o charakterze formalno – prawnym, takie jak: złożenie protokołu w
sądzie po zakończeniu mediacji wraz z dołączoną do niego ugodą, doręczenie odpisów
protokołu stronom konfliktu; dbałość o prawidłowości formalno-prawne wypracowanej
ugody ze sprawdzeniem realności i wykonalności jej rozwiązań; czuwania przez mediatora
nad zgodnością z prawem porozumienia osiągniętego przez strony. Wskazywałoby to na
to, że mediator sądowy powinien mieć szczególne kwalifikacje prawne. Dodatkowo w
opisie zawodu mediatora sądowego uwzględniono zadanie zawodowe, jakim jest
72

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1876)
73

Jedynym novum jest dbanie o równowagę stron, którego nie ma w opisie zadań mediatora niesądowego. Nie
jest to zmiana, która miałaby istotny jakościowy charakter.
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„prowadzenie własnej działalności gospodarczej w kancelarii prawnej lub biurze
mediacyjnym”.
Przytoczone opisy zawodów mediatora i mediatora sądowego nie wskazują na
istotną odrębność obu zawodów w zakresie realizowanych ról. W istocie wydaje się, że w
ujęciu obowiązującej Klasyfikacji zawodów i specjalności mediator sądowy to po prostu
mediator niesądowy z potwierdzonymi kwalifikacjami prawnymi, dysponujący opcją
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Kategoria zawodowa mediatora jest nieobecna w klasyfikacji ISCO-08.
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności wskazuje, że odpowiednikiem zarówno zawodu
mediatora, jak i mediatora sądowego jest w ISCO-08 kategoria „Social Work and
Counselling Professional” (kod 2635). Brak bezpośredniego ujęcia zawodu mediatora w
ISC0-08 nie stoi na przeszkodzie temu, by w części państw członkowskich Unii
Europejskiej zawód mediatora miał charakter regulowany, tj. jego wykonywanie było
obwarowane spełnieniem wymogów określonych przepisami prawnymi. Sytuacja taka ma
miejsce w Czechach, we Włoszech, w Rumunii, na Słowacji i w Słowenii74. W Polsce
toczą się aktualnie prace nad włączeniem kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji
sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji, wprowadzonego w życie ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji75. W Ministerstwie sprawiedliwości odbywają się także prace nad
określeniem standardów kwalifikacji mediatorów rodzinnych.76
Kategoria zawodowa mediatora jest także obecna na mapach zawodowych
funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych. Do lat dziewięćdziesiątych podstawowym
zbiorem danych wykorzystywanym przez amerykańskich socjologów pracy i praktyków
był Słownik Zawodów - Dictionary of Occupational Titles (dalej: DOT), stworzony przez
Departament Pracy Stanów Zjednoczonych (United States Department of Labour),
74

Źródło: oficjalne strony internetowe Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=12460
75

Dane ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl (data otwarcia strony: 15.05.2018)

76

Informacje pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych,
Newsletter SMR, maj 2018.
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obejmujący ponad 40 cech zawodów dla ponad 12 tysięcy ról zawodowych (Domański,
2000, s. 440). Ostatnia oficjalna wersja Dictionary of Occupational Titles została
opublikowana w marcu 1999 roku. W słowniku tym funkcjonował mediator (zamiennie
nazywany też koncyliatorem), którego spektrum działania ograniczyło się do aktywności
prowadzonej w środowisku pracy (kod: 169.207-010).77 W kolejnych latach DOT został
zastąpiony internetową bazą danych stworzoną pod auspicjami Departamentu Pracy oraz
Urzędu ds. Zatrudnienia i Szkoleń (US Department of Labor/Employment and Training
Administration). Baza jest dostępna on-line i jest uzupełniana na zasadach
woluntarystycznych przez praktykujących przedstawicieli poszczególnych profesji. Nowa
baza zawodów funkcjonuje jako Occupational Information Network inaczej the O*NET
(https://www.onetonline.org/). W O*NET zawód mediatora został szeroko opisany w
kategorii „Arbitrators, Mediators, and Conciliators” (23-1022.00). Istotą zawodu
mediatora jest: facylitacja (moderowanie) negocjacji i rozwiązywanie konfliktu w drodze
dialogu, a także rozwiązywanie konfliktów poza wymiarem sprawiedliwości w drodze
obopólnej

akceptacji

zaangażowanych

stron78

(https://www.onetonline.org/link/summary/23-1022.00, 15.05.2018).
Dostępny w O*NET opis zawodu zawiera wskazanie oczekiwanej od mediatorów
wiedzy (knowledge), umiejętności (skills) - także technicznych (technological skills) oraz
kompetencji (abilities), jak również określenie obszarów działania (work activities),
szczegółowych obszarów działania (detailed work activities) oraz konkretnych zadań (tasks)
realizowanych przez tą grupę zawodową. Zebrane w bazie zasoby odnoszą się także do
społecznego kontekstu wykonywania danego zawodu, tj. właściwych dla tej grupy
zawodowej: wartości (work values), zainteresowań (interests), stylu i warunków pracy (work
styles, work context), zarobków (wages and employment trends), wykształcenia (education) i statusu
77

Zawężenie obszaru działania do sporów z zakresu stosunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sporów
zbiorowych, przełożyło się na specyfikę stawianych mediatorowi/koncyliatorowi celów i zadań: powinien
działać w taki sposób, by zapobiec utracie zarobku przez pracowników, zminimalizować przestoje w zakładzie
pracy oraz osiągnąć zgodę między pracownikami a ich przełożonymi/kierownictwem i zarządem (“achieve
labor-management peace”). Wśród kompetencji mediatora/koncyliatora znalazła się koordynacja działań
zmierzających do poddania sprawy arbitrażowi oraz wspieranie procedur wyborczych – jeśli strony tak
postanowią, lub jest to element ratyfikacji zawartego porozumienia pracowniczego.
78

Org. :”Facilitate negotiation and conflict resolution through dialogue. Resolve conflicts outside of the court
system by mutual consent of parties involved” (tłumaczenie własne).
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zawodowego (Job zone), etc. Wyróżniono także przykładowe kategorie profesjonalistów
zajmujących się rozwiązywaniem sporów. Obok mediatora (bez szczególnego
dookreślenia) znalazły się tam takie specjalności, jak: mediator ADR (Alternative Dispute
Resolution Mediator - ADR Mediator), mediator rodzinny (Family Mediator), mediator
federalny (Federal Mediator), mediator w sprawach pracy (Labor Arbitrator) i mediator w
sprawach zatrudnienia publicznego (Public Employment Mediator).
Mediator: zawód czy profesja?
Wydaje się, że rola mediatora nie tylko wpisuje się w definicję zawodu, ale może być
wręcz rozumiana, jako profesja. Działania mediatorów są bowiem postrzegane (zarówno
przez samych mediatorów, jak i przez odbiorców ich usług) nie tylko jako swoista usługa,
której wykonanie wymaga spełnia technicznych kryteriów sprawności zawodowej, ale jako
rodzaj służby, której wykonywanie wiąże się z koniecznością spełniania określonych
wymagań moralnych (definicje za: Skąpska, 1996, s. 89-90).
Obecny w naukach społecznych pogląd wywodzący się z paradygmatu
funkcjonalistycznego zakłada, że funkcją profesji jest zaspokajanie określonych istotnych
społecznie potrzeb zbiorowości, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu
świadczonych usług. Profesja bywa utożsamiana z wolnym zawodem, którego
przedstawiciele „odwołują się wiedzy (naukowej) i zasad wypracowanych w tradycji danego zawodu,
mają poczucie służby społecznej i zobowiązania moralnego wobec swoich klientów, kierują się przy tym
surowym kodeksem etycznym”. (Sikorski, 1995, s. 53). Ważnym elementem konstrukcyjnym
profesji/wolnego zawodu są wymagania moralne stawiane jego przedstawicielom. Jak
wskazuje G. Skąpska: „Wymagania moralne dotyczą niejako wewnętrznych kwalifikacji człowieka,
wyznaczają wzorce jego postępowania zawodowego z punktu widzenia dobra i zła moralnego,
sprawiedliwości i krzywdy. Wymagania moralne tworzą właśnie etykę zawodową, która pozostaje w
bezpośrednim związku z honorem i godnością zawodu.”(Skąpska, 1996, s. 90).
W ujęciu T. Parsonsa wolny zawód zakłada pełnienie funkcji cenionych
społecznie, a także poczucie wysokiej odpowiedzialności za realizowane działania oraz
efekt społeczny swojej pracy. Jego wykonywanie wiąże się na ogół z poufnością. (Parsons,
1972, s. 476). Przedstawiciele tak rozumianych wolnych zawodów zajmują niezależną
pozycję nie będąc sługą klienta, ani instytucji zlecającej zadanie. Zarazem zajmują miejsce
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‘na pograniczu” głównych aspektów struktury społecznej. (Parsons, 1972, s. 490). W
dalszej części niniejszych rozważań pojęcia: profesji i wolnego zawodu będą używane
wymiennie.
Podsumowując, wskazać można, że przedstawicieli profesji wyróżnia pięć
następujących cech: właściwe wykształcenie, prywatna praktyka zawodowa, odpowiednie
przeszkolenie i weryfikacja uprawnień zawodowych, wspólny system etyczny oraz
przekonanie o wyjątkowości własnej roli, rozumianej, jako służba lub misja. Dokonane
podsumowanie pozostaje w zgodzie z wynikami meta analizy Millersona (1964), który na
podstawie zestawienia wcześniejszych badań i opracowań, wyselekcjonował 6 wiodących
elementów łączących przedstawicieli profesji. Elementy te to: wiedza i umiejętności
bazujące na właściwej wiedzy teoretycznej, przeszkolenie i edukacja, sprawdzian
kompetencji,

organizacja,

przestrzeganie

kodeksu

postępowania,

służba/misja

(Waddington, 1996, s. 677). Jedynym czynnikiem nieuwzględnionym we wcześniejszym
podsumowaniu jest zatem organizacja. Poniżej omówione zostaną poszczególne elementy
składające się na definicję profesji.
 Wykształcenie
Właściwe wykształcenie jest elementem, który pojawia się jako kluczowy w
praktyczniej każdej definicji profesji. Podkreśla się, że istotą profesji jest wymóg
specjalistycznego przygotowania do zawodu, zazwyczaj poprzez odbycie studiów
wyższych, a często także stażu zawodowego. Zgodnie z definicją Słownika Cambridge
University Press79 profesja to: „jakikolwiek rodzaj pracy, który wymaga specjalnego
przygotowania lub zdolności, często taka, która jest szczególnie szanowana z uwagi na konieczność
zdobycia specjalistycznego wyższego wykształcenia.” (Za: Jemielniak, 2005, s. 18).
 Przeszkolenie i weryfikacja uprawnień zawodowych
Warunkiem

wykonywania

wolnego

zawodu

jest

potwierdzenie

posiadania

odpowiednich kompetencji i kwalifikacji. (Rueschemeyer, 1972, s. 267 – 278).
Kandydat ubiegający się o wejście do profesji musi odbyć właściwe przeszkolenie,
79

Cambridge International Dictionary of English, 1999, Cambridge University Press, wydanie elektroniczne
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odpowiadające wyznaczonym standardom, zarówno w obszarze formy, jak i treści.
Kompetencje uzyskane w toku szkolenia są następnie weryfikowane. W tym celu
powoływany jest sformalizowany system nadawania i weryfikacji uprawnień
zawodowych, w który wbudowane są na ogół również mechanizmy kontrolne.
 prywatna praktyka zawodowa
Tradycyjne rozumienie wolnych zawodów zakłada, że „działalność zawodowa jest
wykonywana indywidualnie i osobiście przez osobę fizyczną w swoim imieniu i na swój własny
rachunek” co nierozerwalnie łączy się z bezpośrednimi i osobistym charakterem
stosunku z klientem. (Kurczewski, 2002, s. 19-21). Usługi świadczone są bezpośrednio
klientom, a świadczący jest osobiście odpowiedzialny za rezultaty własnej pracy.
 Wspólny system etyczny
Wysoki poziom kompetencji typowy dla przedstawicieli profesji generuje trudności w
obszarze społecznej kontroli jakości działań: osobie z zewnątrz trudno ocenić treść i
poziom oraz jakość realizowanych działań, a czasami nawet ich cel. Z drugiej strony
przy usługach o wysokim znaczeniu społecznym kontrola jakości ma duże znaczenie
dla bezpieczeństwa odbiorców usług. Dlatego też profesje przyjmują formułę
autokontroli, opierającej się na przyjętych wartościach i surowych zasadach etycznych,
wbudowanych w zinstytucjonalizowaną strukturę zawodu i jego kulturę organizacyjną.
Indywidualna samokontrola przedstawicieli wolnych zawodów jest wspierana przez
formalną i nieformalną kontrolę koleżeńską, często zinstytucjonalizowanej w postaci
samorządu i spisanego kodeksu etycznego. (Rueschemeyer, 1972, s. 267 – 278).
Część autorów postrzega znaczenie kodeksu etycznego inaczej. Ich zdaniem
specyfikę profesji buduje jej autonomia – władza kreowania i kontrolowania swojej
pracy oraz kontrola dostępu do zawodu. W tym ujęciu deklaracje o wartościach (w
tym założenia o służbie lub misji) oraz regulacje etyczne są traktowane jedynie jako
retoryka pomagająca budować prestiż zawodu, (Waddington, 1996, s. 677 – 678). Jest
to podejście zgodne z paradygmatem interpretatywistycznym, zakładającym że
„profesjonalizacja to proces, w którym określone grupy społeczne i zawodowe zdobywają kontrolę nad
procesem pracy, a co za tym idzie, że jest to proces pozyskiwania władzy społecznej”.
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(Encyklopedia

Zarządzania

Zasobami

Ludzkimi,

Governica.com,

https://www.governica.com/Profesja_%28zaw%C3%B3d%29, 17.06.2018).
 organizacja
Niezależnie od tego, czy system etyczny będzie postrzegany jako przejaw dążenia do
misyjnej samokontroli członków danej wspólnoty, czy jako retoryka pomagająca
budować prestiż zawodu, w każdym z ujęć jego istnienie jest jednym z elementów
konstruujących ramy organizacyjne wspólnoty. Instytucjonalizacja profesji prowadzi
do powstania organizacji korporacyjnej o charakterze samorządowym. Czynnikami
wzmacniającymi ramy organizacji oraz spójność wewnętrzną jej członków są: przymus
korporacyjny, wewnątrzkorporacyjna odpowiedzialność dyscyplinarna i własne prawo
w postaci zasad etycznych. (Kurczewski, 2002, s. 18). System korporacyjny zarazem
opiera się na poczuciu tożsamości swoich członków, jak i zwrotnie kształtuje i
wzmacnia to poczucie.
 przekonanie o wyjątkowości pełnionej roli
Jak wskazuje Sikorski, profesjonalistów łączy „określona postawa wobec własnej pracy
wynikająca z akceptacji moralnych, obyczajowych i prakseologicznych wzorów kulturowych
profesjonalizmu.” (Sikorski, 1995, s. 15). Przedstawiciele profesji mają na ogół poczucie
misji, a swoją pracę postrzegają często, jako służbę. W kulturze organizacyjnej
profesjonalizmu podkreśla się także osobiste poświęcenie i oddanie zawodowi.
Postawa ta opiera się na przekonaniu, że zawody wykonywane przez profesjonalistów
odnoszą się do problemów o istotnym znaczeniu społecznym, a klienci świadczonych
usług – ze względu na wrażliwość materii i całkowitą zależność od kompetencji
eksperta - muszą podlegać szczególnej ochronie.

Profesjonalistów cechuje także

postawa ukierunkowana na ochronę zawodu i podkreślenie dystansu między
profesjonalnym a amatorskim podejściem do pracy. (Sikorski, 1995, s. 15 – 16).
Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że zawód mediatora wypełnia
znaczącą część wymogów definicyjnych profesji. Bez wątpienia pełnienie funkcji
mediatora wymaga posiadania wiedzy fachowej oraz kompetencji praktycznych,
zdobywanych w toku wystandaryzowanych kursów i szkoleń. W Polsce funkcjonują
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standardy

kształcenia

mediatorów

uchwalane

przez

stowarzyszenia

zrzeszające

mediatorów albo ośrodki mediacyjne.80 Największą moc oddziaływania – zarówno ze
względu na status autorów, będących krajowymi autorytetami z dziedziny mediacji, jak i
usytuowanie instytucjonalne zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości - mają standardy
szkolenia mediatorów opracowane przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Standardy
Szkolenia Mediatorów zostały przez Radę uchwalone 29 listopada 2007 r. Ich adresatem
są zarówno indywidualni kandydaci do zawodu, jak i organizatorzy szkoleń oraz podmioty
zajmujące się szkoleniem i certyfikacją mediatorów.
Standardy kształcenia mediatorów wskazują konkretny zakres wiedzy, potrzebnej
do skutecznego prowadzenia mediacji, zarysowują zasady i normy etyczne, jakich
mediator powinien przestrzegać oraz wyliczają niezbędne mediatorowi umiejętności.
Zgodnie z założeniami wyrażanymi w doktrynie, samo ukończenie szkolenia nie oznacza,
że dana osoba jest gotowa do prowadzenia mediacji, kwalifikacje mediatora powinny się
opierać na analizie poziomu wykonania („performance”). (ABA Report, 2002, s. 16). W
przypadku mediatorów sądowych konieczność weryfikacji kompetencji znajduje
potwierdzenie w przepisach prawa. Zgodnie z literą ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych, warunkiem wpisu na listę sądową mediatorów w sprawach cywilnych jest
wykazanie się przez kandydata posiadaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
Mediatorzy prowadzą własną praktykę mediacyjną, wykonując swoją pracę
indywidualnie, osobiście i na własny rachunek. Wątpliwości nie budzi również
bezpośredni i osobisty charakter ich stosunku z klientem. Mediatorzy są osobiście
powoływani do prowadzenia mediacji (na wniosek sądu lub stron), wykonują zlecone im
zadania na własną odpowiedzialność i rozliczają się (z sądem lub stronami) za wykonaną
pracę.

Wydaje się, że przynajmniej część mediatorów postrzega siebie, jako

przedstawicieli profesji, a swoją pracę, jako rodzaj służby. Dodatkową wskazówką
80

Jedyne standardy szkoleniowe obowiązujące na mocy prawa to standardy szkolenia dla mediatorów, którzy
prowadzą mediacje pokrzywdzonego z nieletnim sprawcą czynu karalnego, określone w Załączniku do
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w
sprawach nieletnich, Dz. U. z dnia 6 czerwca 2001 r. pozostające jednak poza obszarem zainteresowania tej
pracy
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potwierdzającą misyjności tej grupy zawodowej jest fakt, że mediacje były prowadzone
prze mediatorów niezależnie od tego, jak niskie było przewidziane w przepisach
wynagrodzenie za tę pracę.
Przeprowadzone rozważania wydają się potwierdzać zasadność ujęcia zawodu
mediatora

w

kategoriach

profesji.

Prowadzenie

mediacji

wymaga

specjalnego

przygotowania zawodowego i szczególnych zdolności. Usankcjonowane zostały zasady
wykonywania tego zawodu, funkcjonują kodeksy etyczne, a grupa zawodowa mediatorów
tworzy swoją własną, specyficzną kulturę: mediatorzy aktywnie uczestniczą w życiu
swojego środowiska, co obejmuje udział w pracach organizacji zrzeszających mediatorów,
konferencjach i wydarzeniach edukacyjno – akademickich, konsultacjach nowych
dokumentów prawnych, spotkaniach Salonów Mediacji w sądach powszechnych, etc.
Wydaje się więc, że spełnione zostały wymogi dotyczące: wykształcenia, przeszkolenia i
weryfikacji uprawnień zawodowych, typu praktyki zawodowej, jasnych norm etycznych
oraz przekonania o wyjątkowości swojej roli. Jedynym wymogiem, który pozostaje
zrealizowany w niewielkim tylko stopniu jest wymóg organizacji. Wspólnota mediatorów,
choć niewątpliwie bazuje na łączącej swoich członków tożsamości zawodowej, systemie
norm postępowania oraz

zasadach etycznych, nie została umocowana w sposób

formalno prawny, nie można zatem mówić o funkcjonowaniu wspólnoty samorządowej o
charakterze korporacyjnym. Wydaje się jednak, że funkcjonowanie umocowanego prawnie
samorządu

zawodowego

należy

traktować

raczej

jako

funkcjonowanie profesji, niż warunek wyjściowy jej zaistnienia.
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sygnał

potwierdzający

Właściwości mediatora w oczach praktyków
Analiza norm prawnych oraz standardów kształcenia pozwala zdefiniować warunki,
których spełnienie umożliwia formalne zaliczenie danej osoby do grona mediatorów.
Warunki te mają na ogół charakter bardzo ogólny i opierają się o kryteria formalne, takie
jak: wykształcenie, wiek, doświadczenie, funkcja, czy kwalifikacje, zdobywane poprzez
odbycie szkolenia zgodnego z określonymi kryteriami merytorycznymi i formalnymi.
Znacznie więcej informacji o pożądanych właściwościach osobistych mediatora znaleźć
można w pracach autorów będących praktykami mediacji.
Praktycy, w oparciu o doświadczenia zawodowe oraz znajomość samych siebie
wskazują wiele różnorodnych czynników dotyczących mediatora, jako osoby. Próby
uchwycenia własności osobistych łączących mediatorów opierają się na ukrytym
założeniu, że niezbędną składową roli mediatora są szczególne cechy osobowości.
Posiadanie właściwych predyspozycji psychicznych jest w istocie nieformalnym
warunkiem wstępnym wejścia w rolę. Brak tych predyspozycji w praktyce wyklucza
możliwość pełnienia roli mediatora zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
Przedstawiane poglądy i stanowiska wynikają z odmiennych punktów widzenia i
opisywane są na różnych poziomach ogólności, co utrudnia stworzenie na ich podstawie
jednolitego obrazu właściwości mediatora. Pierwsza trudność w analizie istniejącego
materiału wynika z faktu, iż w prezentowanych przez praktyków opisach właściwości
mediatora brakuje na ogół spójności pojęciowej, jasnych definicji i konsekwentnych
klasyfikacji omawianych czynników. Ilustracją takiego podejścia jest traktowanie jako
równoznacznych i rządzących się tymi samymi mechanizmami właściwości mediatora
przynależących do trzech odrębnych struktur umysłowo-psychicznych: wiedzy,
umiejętności, cech osobowości. Inny przykład to określanie zbiorczym mianem
„umiejętności” oprócz umiejętności właściwych także takich właściwości, jak: zdolności,
cechy osobowości oraz stosowane techniki pracy. Druga niedogodność, to kontekst, w
jakim omawiane właściwości są prezentowane.

Część autorów skupia się na

zaprezentowaniu właściwości, jakie powinien mieć idealny mediator pod kątem
projektowania szkoleń mediacyjnych, pozostali analizują wpływ właściwości mediatora na
efektywność mediacji. W zależności od perspektywy analizy „potencjalnego” lub
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„realnego” mediatora, na pierwszym planie pojawiają się często zupełnie inne cechy.
Obraz dodatkowo zaciemniają rozważania dotyczące zasad prowadzenia mediacji oraz
celów i ról mediatora, które w zależności od poglądów danego autora i przyjętych ram
teoretycznych danej koncepcji mogą być interpretowane jako elementy składające się
właściwości osobiste mediatora, albo stanowić obiektywne, zewnętrzne struktury,
całkowicie od tych właściwości niezależne.

Mediator, jako element systemu ADR
W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie procedury alternatywnego rozwiązywania
sporów są z powodzeniem wdrażane od ponad czterdziestu lat, wiele się mówi i pisze na
temat mediacji, wkładając dużo wysiłku w zwiększanie jej efektywności. Prowadzi się tam
najwięcej badań dotyczących procedury mediacji oraz osoby mediatora. Chronologicznie
najwcześniejsze podejście badawcze dotykające tematu właściwości osobistych mediatora,
opiera się na założeniu, że mediator jest jednym z wielu równoprawnych elementów
systemu mediacyjnego i jako taki nie stanowi odrębnego przedmiotu badania. W tym
ujęciu mediator ujmowany jest przez pryzmat ról i zadań (Moore, 1989, 2009), bądź też
stylów i technik mediacyjnych (Kressel, 1994, 2005, 2007).
Mimo iż dla autorów przyjmujących jedną z dwóch opisanych powyżej perspektyw
temat właściwości osobistych mediatora stanowi wątek peryferyjny, w prowadzonych
przez nich rozważaniach można jednak odnaleźć fragmenty poświęcone osobistym
cechom mediatorów.

Motywem, który w tym kontekście powraca najczęściej są

kompetencje z obszaru zarządzania emocjami. Moore (2009, s. 101; s. 179 i nast.)
dochodzi do potrzeby posiadania przez mediatora kompetencji emocjonalnych
wychodząc od stojącego przed mediatorem w toku mediacji zadania, jakim jest radzenie
sobie z emocjami stron. Aby to zadanie zrealizować niezbędne jest: rozpoznanie i
zdiagnozowanie występujących w konflikcie emocji, wybranie właściwej strategii
towarzyszenia stronie w radzeniu sobie i kreatywnym reagowaniu na behawioralne,
psychologiczne i poznawcze aspekty uczucia. Obszar emocji wymaga zdolności do
działań dwukierunkowych: strategii kreatywnego wyrażania i rozumienia emocji oraz
strategii powstrzymywania i kontroli emocji. Zdolność radzenia sobie z emocjami pojawia
się także podczas realizacji innego zadania, jakim jest budowanie wiarygodności, na której
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opierać się będzie zaufanie stron i ich wiara w skuteczność mediacji i pracy mediatora.
Moore, opierając się na badaniach Landsbergera (1956) wskazuje, że wiarygodność
osobista mediatora budowana jest w oparciu o takie cechy jak: oryginalność pomysłów,
adekwatne poczucie humoru, umiejętność stworzenia atmosfery bycia jednością ze
stronami i zaangażowania w ich dobro, kontrola nad swoimi uczuciami, wytrwałość i
cierpliwość oraz zrozumienie dynamiki i kompleksowości sporu, a także specyficzna
wiedza z danego obszaru. Co najmniej kilka elementów zawartych w tym opisie - poczucie
zaangażowania i jedności ze stronami, kontrola nad uczuciami, wytrwałość i cierpliwość –
należy do sfery kompetencji emocjonalnych. (Moore, 2009, s. 179

nast.). Temat

kompetencji emocjonalnych pojawia się także u Kressela. W opinii tego autora
najważniejszą właściwością mediatora jest zdolność kierowania konfliktem. Do istotnych
cech i umiejętności, które towarzyszą na ogół powyższej zdolności zalicza on m.in.:
ustanawianie dobrych stosunków ze skłóconymi stronami oraz empatię wobec
prezentowanych przez nie punktów widzenia (Kressel, 2005; 2007).
W rozważaniach na temat osoby mediatora pojawiają się także tematy radzenia
sobie ze stresem oraz świadomego realizowania stylów mediacyjnych. Temat stresu
pojawia się w kontekście nieokreśloności roli mediatora. Kressel (2005, s. 531-538)
wskazuje, że brak jasnej, jednoznacznej definicji roli mediatora oraz nieadekwatne
oczekiwania stron mogą rodzić u mediatora wysoki poziom napięcia. Stąd istotne jest, aby
mediator, który ma dobrze wykonywać swoją rolę był odporny na stres lub potrafił sobie
z nim radzić, np. poprzez asertywne zachowanie i skuteczne rozładowywanie
nagromadzonego napięcia. Jako dodatkową wskazówkę w temacie radzenia sobie ze
stresem, wynikającym z braku zewnętrznej definicji profesji mediatora, Kressel wskazuje
na potrzebę samoświadomości w kwestiach własnego stylu i preferencji. Podkreśla, ze:
„na zachowania mediatora silnie wpływają przekonania dotyczące sposobu pełnienia tej
roli, chociaż nie zawsze są one uświadomione.” (Kressel, 2005, s. 536). Dopiero kiedy
mediator stanie się świadomy celów, do jakich zmierza oraz ról, jakie w związku z tym
wypełnia, będzie mógł w sposób przejrzysty przedstawić stronom swoją ofertę
mediacyjną. Temat celów działania i założeń nt. natury konfliktu pojawia się także u
Moore’a, który wskazuje, że przyjmowane przez mediatora cele i założenia składają się na
tzw. „mapę konfliktu”, będącą istotnym elementem charakterystyki mediatora. Jak
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wskazuje Moore: „aby efektywnie pracować z konfliktem, interwenient potrzebuje
konceptualnej mapy drogowej, inaczej „mapy konfliktu”, która wyjaśniałaby dlaczego
konflikt się pojawia, identyfikowałaby bariery porozumienia i wskazywała procedury
zarządzania albo rozwiązania sporu.” (Moore, 2009, s. 73).
Podsumowując, u obu autorów na pierwszy plan wybija się biegłość w zarządzaniu
emocjami – Moore opisuje ją z perspektywy zasobów niezbędnych do realizacji stojących
przed mediatorem zadań, Kressel natomiast rozbija na poszczególne umiejętności – takie
jak np. budowanie dobrej relacji ze stronami, aktywne słuchanie, empatia – składające się
na zdolność do zarządzania konfliktem. Obaj autorzy – wychodząc z zupełnie różnych
założeń - wskazują także, że dla mediatora bardzo istotna jest znajomość samego siebie,
świadomość przyjętych założeń i wyznawanych poglądów oraz umiejętność krytycznej
analizy i oceny podejmowanych przez siebie działań. Kressel nazywa opisywaną zdolność
samoświadomością, Moore - mapą konfliktu. Dodatkowo Kressel wskazuje, że mediator
powinien umieć radzić sobie ze stresem i być asertywny, a Moore podkreśla potrzebę
elastyczności w działaniu, przejawiającą się umiejętności dopasowania się do sytuacji i
potrzeb stron. Opisane właściwości stanowią wyrywkową wiedzę na temat mediatorów i
cech osobistych, które mogą im być przydatne w prowadzeniu mediacji. U żadnego z
powyższych autorów nie znajdziemy jednak całościowej i wyczerpującej odpowiedzi na
pytanie o to, jakie własności osobiste są kluczowe dla roli mediatora.

Koncepcje badawcze skoncentrowane na osobie mediatora
Pierwszą próbę stworzenia względnie spójnej koncepcji skoncentrowanej na osobie
mediatora i wpływie, jaki wywiera ona na proces mediacji podjęli Daniel Bowling i David
A. Hoffman. Ich uwagę zwrócił fakt znajdujący potwierdzenie w licznych badaniach:
odsetek zawartych porozumień i stopień satysfakcji stron z mediacji okazały się być
niezwiązane ze stylami mediacyjnymi, czy orientacją filozoficzną danego mediatora.
Ponadto badania wskazywały, że czasami mediacja okazywała się skuteczna także wtedy,
gdy osoba występująca, jako mediator nie przeszła żadnego treningu mediacyjnego.
(Bowling, Hoffman, 2003).

Bowling i Hoffman przeanalizowali popularne hipotezy

dotyczące czynników wpływających na efektywność mediacji. Jedna z hipotez wskazuje,
że mediacja działa poprzez stworzenie stronom okazji do przewentylowania emocji i
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„wylania żalów” (czyli poprzez wpływ kontekstu sytuacyjnego). Inna hipoteza głosi, że w
mediacji działają przede wszystkim stosowane przez mediatora techniki mediacyjne, takie
jak aktywne słuchanie, czy przeformułowanie, które niektórym osobom przychodzą w
sposób naturalny, bez potrzeby wcześniejszego treningu (wpływ właściwości mediatora,
rozumianych jako „wrodzony talent”). Jeszcze inna opiera się na stwierdzeniu, że
podstawową wartością mediacji jest stworzenie stronom możliwości wymiany
komunikatów za pośrednictwem osoby trzeciej. Dojście do porozumienia jest zatem
efektem skupienia się na merytorycznej stronie konfliktu, przy jednoczesnym
odizolowaniu utrudniających porozumienie emocji, co jest możliwe dzięki fizycznemu
odseparowaniu stron (wpływ kontekstu sytuacyjnego oraz zmiany stylu interakcji)
(Bowling, Hoffman, 2003).
Bowling i Hoffman twierdzą, że żadna ze wskazanych powyżej hipotez nie oferuje
pełnego wyjaśnienia zjawiska opisanego w badaniach. Wskazują zarazem na istotny
mankament, jakim jest pominięcie czynnika, który intuicyjnie wydaje się dla skuteczności
mediacji kluczowy, a którym jest osoba mediatora. Stosowane przez niego techniki są
wtórne, wobec tego, jakim jest człowiekiem. To osobiste cechy mediatora tworzą
atmosferę sprzyjającą dochodzeniu do porozumienia. Największe znaczenie ma w tym
ujęciu

kombinacja

psychologicznych,

intelektualnych

i

duchowych

kształtujących danego mediatora. Przekonania Bowlinga i Hoffmana

właściwości
zwięźle

podsumowuje następujące credo: „Wierzymy, że te osobiste właściwości wywierają bezpośredni
wpływ na proces mediacji i jej wynik. W istocie ów wpływ może być jednym z najbardziej omnipotentnych
źródeł efektywności w mediacji.” (Bowling, Hoffman, 2003, s. 14). Bowling i Hoffman wraz z
zaproszonymi do badań praktykami mediacji zebrali elementy charakterystyki mediatora
mogące wpływać na efektywność mediacji81. Zarazem cechy te można uznać za czynniki
składające się na jeden z wymiarów konstrukcji roli mediatora.
81

Wypowiedzi 12 doświadczonych mediatorów, dotyczące wpływu właściwości mediatora na przebieg procesu
mediacji zebrane zostały w książce: Bowling, D., Hoffman, D. A., (red): Bringing peace into the room. How the
personal qualities of the mediator impact the process of conflict resolution., Jossey – Bass, A Wiley Imprint, San
Francisco, 2003
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Koncepcja Bowlinga i Hoffmana zakłada kluczową rolę „osobowości mediacyjnej”
i poddaje analizie istotę tej osobowości. Część zebranych wokół Bowlinga i Hoffmana
autorów koncentruje się na próbach opisania mozaiki specyficznych cech charakteru,
umiejętności i wartości, bądź też odwołuje się do takich nie w pełni zdefiniowanych
pojęć, jak talent i intuicja (Adler, 2003), czy niepowtarzalny styl mediacyjny (Saposnek,
2003). Poszczególni autorzy - praktycy przywołują różne cechy i osobiste zasoby, które
powinien posiadać mediator, aby móc efektywnie funkcjonować – wskazują m. in. na
autentyczność, spójność, uczciwość (integrity), samoświadomość, empatię, wysoką
tolerancję na dwuznaczność i niejasność (Bowling i Hoffman, 2003) oraz wiele innych
cech i kompetencji. Część właściwości opisywanych jako istotne powtarza się w wielu
tekstach, inne właściwości wskazywane przez jednego z autorów, byłyby zapewne
zanegowane przez pozostałych. Praktycy próbując zidentyfikować najistotniejsze
właściwości mediatorów analizują je jednak w bardzo różnych kontekstach – wartości i
celów uznawanych przez mediatora,

charakteryzujących go cech,

kompetencji, czy

specyficznych umiejętności, dlatego przedstawienie jednego, wyczerpującego zestawu
pożądanych właściwości mediatora napotyka na daleko idące trudności. Analiza
zebranego materiału wiąże się nie tylko z trudnościami, wynikającymi z odmienności
założeń wyjściowych, z jakich wychodzą autorzy prezentowanych tekstów, ale także z
empirycznego ujęcia tematu, bez osadzenia go w teorii, która dałaby szansę na
uwspólnienie języka i ujednolicenie zakresu omawianych pojęć i mechanizmów.
Część mediatorów, w odpowiedzi na pytanie o to, co „czyni mediatora”, wskazuje
na konkretne, pojedyncze właściwości, których posiadanie jest ich zdaniem niezbędne do
efektywnego prowadzenia mediacji. Podejście to nie przesądza o istnieniu lub nie istnieniu
„osobowości”, „talentu”, czy „niepowtarzalnego intuicyjnego stylu” mediacyjnego.
Reprezentujący je autorzy nie wgłębiają się w próby analizy „wartości dodanej”,
przesądzającej o mediacyjnym charakterze danej osoby, ani też nie próbują dokonać
całościowej analizy cech składających się na osobowość mediatora, poprzestając na
wskazaniu konkretnych właściwości - cech lub umiejętności, które

są przydatne w

prowadzeniu działalności mediacyjnej. Wśród tych cech niemal wszyscy praktykujący
mediatorzy wskazują na znaczenie

efektywnego zarządzania emocjami – zarówno

swoimi, jak i stron.
180

Powyższy punkt widzenia egzemplifikują poglądy Marvina E. Johnsona, Stewarta
Levine’a i Lawrence’a R. Richarda (2003), adwokatów praktykujących mediację. Autorzy ci
opisują niezbędne mediatorowi kompetencje emocjonalne, operując pojęciami koncepcji
inteligencji emocjonalnej w ujęciu Davida Golemana (1997). Podkreślają, że aby mediator
skutecznie prowadził mediację, powinien charakteryzować się wszystkimi kompetencjami,
uważanymi przez Golemana za składowe szeroko pojętej inteligencji emocjonalnej.
Podstawą wszelkich działań mediacyjnych powinna być samoświadomość, która pozwoli
mediatorowi uniknąć rzutowania własnych emocji na strony. Obok samoświadomości
istotne są także: wiara w siebie oraz sprawne zarządzanie własnymi emocjami. Wiara w
siebie daje siłę pozwalającą wspierać strony i ich poczucie sprawstwa. Zarządzanie
własnymi emocjami pozwala świadomie wybrać właściwą reakcje, zamiast reagować
instynktownie, bez przemyślenia. Umożliwia także zachowanie bezstronności i
neutralności. Kolejna wskazywana przez Golemana kompetencja – świadomość
społeczna, jest dla mediatora źródłem takich podstawowych właściwości jak m.in.
empatia, będąca podstawą nabywania takich umiejętności szczegółowych, jak: aktywne
słuchanie,

odczytywanie

sygnałów

niewerbalnych,

otwarcie

na

różnorodność,

dostrzeganie innych perspektyw, rozumienie innych. Warto zauważyć, że zgodnie z
prezentowanym stanowiskiem kompetencje mediatora w obszarze radzenia sobie z
emocjami można zaliczyć zarówno do szeroko rozumianych umiejętności, jak i do
konkretnych technik działania. Jest to zgodne z tokiem myślenia autorów, którzy - inaczej
niż Saposnek – podkreślają, że wszystkie zidentyfikowane przez Golemana kompetencje
są wyuczone i może je nabyć każda odpowiednio zmotywowana osoba.
Na tle ogólnego przekonania o newralgicznym znaczeniu cech związanych z
zarządzaniem emocjami, wyróżnia się pogląd, którego wyrazicielem jest Robert Benjamin.
Jego zdaniem, cechy wskazywane tradycyjnie jako typowe dla mediatora: współczucie,
cierpliwość, empatia, odporność na złość i frustracje oraz optymizm, choć mogą być
przydatne, wcale nie są w mediacji kluczowe. Do cech kluczowych należy natomiast
zaliczyć: dostrzeganie różnorodnych perspektyw, rezygnację z poszukiwania jedynej
słusznej prawdy, otwartość i ciekawość drugiego człowieka, pęd do organizowania
rzeczywistości i wprowadzania porządku oraz wewnętrzną akceptację dla działań na
krawędzi społecznej akceptacji, poza obszarem działania norm, konwencji czy prawa.
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Mediator musi mieć także wysoka tolerancję na sprzeczności. Idąc krok dalej, Benjamin
przekonuje, że zmierzając do przekształcenia konfliktowego dyskursu stron w
konstruktywną rozmowę mediator posługuje się na ogół wrodzonym sprytem,
wykorzystując zarówno umiejętności analityczne, jak i techniki manipulacyjne. Tym
samym Benjamin ukazuje mediatora w dosyć nietypowy i przewrotny sposób, jako
„sprytnego manipulanta”. (Benjamin, 1995a, 1995b, 2003). W tym kontekście po raz
pierwszy przywołana zostaje głośno cecha makiawelizmu mediatora.
W swoich tekstach Benjamin prezentuje tezę, iż mediator, aby osiągnąć swój cel,
manipuluje i zniekształca rzeczywistość. Jak stwierdza autor: „Dla niektórych może być to
trudne do przyjęcia, że mediator miałby się zachowywać manipulacyjnie i podstępnie, podobnie jak oszust
– ale biorąc pod uwagę efektywność, [jest] to rzeczywistość radzenia sobie z trudnym konfliktami, od
której trudno uciec.” (Benjamin, 2003, s. 110). Benjamin podkreśla jednak, że niezależnie od
pejoratywnych konotacji, w działaniach mediatora istotne jest to, że służą
konstruktywnemu i słusznemu celowi, jakim jest wyjście przez strony z konfliktu.
„Wykorzystanie manipulacji jako takie nie musi być negatywne albo nieetyczne. W mediacji efektywne
działanie wymaga manipulowania informacją, aby stworzyć stronom możliwości zapoznania się z
dostępnymi opcjami i podjęcia świadomych decyzji. Dlatego też umiejętności mediatora, strategie i techniki,
opierają się na różnorodnych sposobach oszukiwania.” (Benjamin, 2003, s. 127). Teorię Benjamina
rozwija Michele Le Baron (2003), profesor Wydziału Prawa University of British
Columbia, która uznając konieczność wykorzystywania przez mediatora manipulacji, do
cech niezbędnych mediatorowi dodaje elastyczność, witalność i kreatywność.
Poglądy Benjamina i Le Baron mogą budzić zdecydowany opór środowiska
mediacyjnego, ze względu na ostre, wręcz prowokacyjne ujęcie roli mediatora, jako
nieszczerego manipulanta. Wychodząc jednak poza warstwę frazeologiczną, wielu
mediatorów byłaby jednak zapewne gotowa zgodzić się z głównym przesłaniem, leżącym
u podstaw koncepcji Benjamina i Le Baron: mediator musi być w stanie dostrzec,
zaakceptować i ogarnąć wieloznaczną rzeczywistość stanowiącą tło konfliktu stron, po to
by poprzez twórcze reinterpretowanie tej rzeczywistości oraz subiektywnych punktów
widzenia stron, pomóc im w zmianie perspektywy, umożliwiając przejście do
konstruktywnego dialogu.
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Opinie te warto przytoczyć z dwóch względów. Po pierwsze wskazują na szereg
właściwości, takich jak: analityczne podejście, akceptacja niejednoznaczności, otwarcie na
subiektywne perspektywy stron oraz dostrzeganie wielowymiarowości danej sytuacji,
których walor praktyczny uznaje wielu mediatorów. Po drugie, mówiąc o makiawelizmie
mediatora, omawiani autorzy naruszają pewne środowiskowe tabu. Ze względów moralno
– etycznych przeważająca większość mediatorów nie przyjmuje do wiadomości, że
mogłaby wykorzystywać w mediacji podejście makiawelistyczne. Wręcz przeciwnie –
praktycy i badacze piszący o mediacji podkreślają znaczenie autentyczności (Bowling,
Hoffman, 2003; Cloke, 2003), uczciwości (Cloke, 2003; Adler, 2003) 82 i prawości
mediatora (Bowling, Hoffman, 2003; Cloke, 2003)83. To jednak, że większość mediatorów
na poziomie deklaratywnym nie przyznaje się do manipulowania stronami (takie
zachowanie pozostaje w sprzeczności z większością przedstawionych w poniższym
opracowaniu standardów prowadzenia mediacji, czy standardów etyki mediatora), nie
musi oznaczać, że w rzeczywistości nie ma to miejsca. Z punktu widzenia prowadzonych
badań, jest to tym bardziej interesujące i potencjalnie owocne podejście.
Pomimo przyjmowanych przez autorów odmiennych punktów wyjścia, w
poglądach przedstawionych powyżej można odnaleźć wspólny mianownik: przekonanie o
wpływie właściwości osobistych mediatora na przebieg procesu mediacji. Wszyscy
cytowani praktycy zgadzają się, że indywidualne charakterystyki mediatorów mają istotne
znaczenie dla efektywności prowadzonej mediacji. Niektórzy uważają, że omawiane
właściwości mają charakter wrodzony i trudno je przyswoić, inni podkreślają, że dobrze
zmotywowana osoba może się ich z łatwością nauczyć. Niezależnie od istniejących różnic
definicyjnych, w większości zaprezentowanych koncepcji jako kluczowe wskazywane są te
same właściwości osobiste. Na podstawie przedstawionych rozważań można postawić
tezę, że wśród strukturalnych wymogów roli mediatora znajduje się posiadanie
odpowiednich cech osobistych (szeroko rozumianych cech osobowości).
82

Przymiot uczciwości mediatora znajduje swoje umocowanie również w przepisach prawa oraz normach
środowiskowych, tak np.: Proposed Standards…, 1992; Florida Rules…, 1994; Kodeks Zawodowy Mediatora,
1982; a w polskich regulacjach np. Kodeks Etyki Mediatora PCM, 2001.
83

„Prawość” jest umocowana również w przepisach prawa oraz normach środowiskowych, tak np.: Proposed
Standards…, 1992; Florida Rules…, 1994; Kodeks Zawodowy Mediatora, 1982; a w polskich regulacjach np.
Kodeks Etyki Mediatora PCM, 2001.
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Powtarzające się właściwości można pogrupować w trzech kategoriach:
samoświadomość, kompetencje emocjonalne: empatia i intuicja oraz otwartość i tolerancja
sprzeczności. Samoświadomość rozumiana jest jako dobry kontakt z samym sobą i
znajomość samego siebie (Bowling i Hoffman, Johnson, Levine, Richard), a także jako
uczciwość intelektualna (Cloke, Adler) oraz samokrytycyzm i umiejętność przyjmowania
krytyki (Adler). Samoświadomość definiowana jest także jako kontrola i świadomość
własnych emocji (Saposnek), co zbliża ją do kompetencji z zakresu inteligencji
emocjonalnej. Wśród kompetencji dotyczących sfery emocjonalnej najistotniejsze miejsce
zajmuje empatia, pojawiająca się praktycznie w każdej wypowiedzi. Podkreślana jest
przydatność empatii w kontekście sprawnego zarządzania emocjami – zarówno stron, jak i
własnymi (Hoffman, Cloke, Retman). Wielu autorów omawia ją w szerszym kontekście
inteligencji emocjonalnej (Johnson, Levine, Richard, Saposnek). Wydaje się, ze do
kategorii kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej można również zaliczyć trudno
definiowalne własności, związane z wykorzystaniem w działalności mediacyjnej instynktu,
uczuć i intuicji (Cloke, Adler, Benjamin, Le Baron, Retman, Hoffman, Saposnek).
Rozbudowaną grupę stanowią właściwości związane z różnorodnymi – często
wewnętrznie sprzecznymi – rolami, jakie mediator powinien wypełniać. Do grupy tej
zaliczymy: tolerancję na dwuznaczność, sprzeczności, niejasność i nieprzewidywalność
(Hoffman, Cloke, Saposnek), nastawienie na wielozadaniowość, myślenie w sposób
wielopłaszczyznowy i wielokierunkowy (Hoffman, Retman), otwartość, rezygnację z
poszukiwania jedynej słusznej prawdy, dostrzeganie różnych perspektyw (Cloke,
Benjamin, Le Baron, Saposnek, Retman).
Warto także uwypuklić w tym miejscu wątek, który w różnych formach obecny jest
w większości prezentowanych powyżej koncepcji, podkreślający znaczenie świata przeżyć
wewnętrznych mediatora, jego poglądów nt. istoty i celu mediacji oraz zasad w niej
obowiązujących. Niezależnie od wyznawanych poglądów mediatorzy - praktycy zgodnie
podkreślają, ze mediatorowi potrzebny jest optymizm oraz wiara w skuteczność i
efektywność mediacji, jako metody radzenia sobie z konfliktem. Autorzy wskazują, że
odpowiednio ukształtowane poglądy w istotny sposób rzutują na działania podejmowane
przez mediatora. Wydaje się, że tę opisywaną w literaturze internalizacja norm
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zewnętrznych należy analizować w kategoriach osobowościowej definicji roli. Do
tematyki tej powrócimy w następnym rozdziale.

Mediacja i mediator z perspektywy prawników amerykańskich
Prawnicy są grupą zawodową, której wielu przedstawicieli mocno angażuje się
alternatywne metody rozwiązywania sporów, w tym również w mediację. Ze względu na
specyfikę profesji, typowe dla prawników podejście do rozwiązywania konfliktu często
różni się znacznie od podejścia przedstawicieli zawodów nie-prawniczych. Odmienność ta
jest wyraźnie dostrzegalna w dyskusjach prowadzonych na łamach prawniczej prasy
branżowej oraz w literaturze z dziedziny przedmiotu. Prawnicy w swoich działaniach
zawodowych na ogół koncentrują się przede wszystkim na faktach i twardych danych.
Zgodnie z odebraną edukacją nastawieni są na chłodną, racjonalną analizę i
rozwiązywanie problemów w oparciu o normy prawne. W związku z tak ukształtowanym
podejściem, mają często tendencję do skupiania się jedynie na materialnych elementach
sporu, pomijając szeroko rozumiane psychologiczne aspekty konfliktu. (Peters, 2011, s. 67; Guthrie, 2001, s. 155 i nast.) Badacze wyjaśniają to podejście inną konstrukcją mapy
filozoficznej, wykształcanej przez prawników w toku edukacji (Riskin, 1982, s. 35-36;
Guthrie, 2001, s. 155 i nast.). Jak pisze Gmurzyńska, nawiązując do badań wskaźnikiem
Myersa-Briggsa prowadzone w latach 1960 – 1990 na studentach i praktykach prawa:
„Wielu badaczy potwierdziło założenia teorii Riskina, wskazując, że prawnicy mają spojrzenie
„analityczne i racjonalne” na świat oraz mają „stosunkowo nierozwinięte emocjonalne i interpersonalne
cechy” a także mają „tendencję do orientacji spornej a nie ugodowej.” (Gmurzyńska, 2005, s. 135136). Część prawników – przede wszystkim osoby w praktyce korzystające z mediacji i
innych technik ADR – odrzuca jednak czysto prawniczy model rozwiązywania sporów,
podkreślając znaczenie uwzględniania psychologicznego podłoża konfliktu oraz
konieczność brania pod uwagę oczekiwań stron zarówno w obszarze interesów
materialnych, jak i niematerialnych (m.in. Peters, 1983, 1998; 2011; Riskin, 1982,
1994a,b,c; Guthrie, 2001; Reitman, 2003)84.
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Dualizm między prawniczym a nie prawniczym podejściem do rozwiązywania sporów znajduje lustrzane
odbicie w sporze o charakter i przydatność mediacji ewaluatywnej. Główna oś sporu została opisana bliżej w
rozdziale pierwszym. Dyskusję zapoczątkował artykuł Riskina (1996), wśród jej uczestników znaleźli się m.in.:
Kovach, Love (1996, 1998), Alfini (1997), Moberly (1997), Stempel (1997), Stulberg, (1997),
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W teorii nauki prawa, temat emocji i roli, jaką powinny odgrywać w rozwiązywaniu
konfliktów prawnych, budzi silne kontrowersje.85

Teoretycy prawa, którzy w ramach

badań nad alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów opisują style działania
praktyków rozwiązywania konfliktów, prezentują spektrum odmiennych sposobów
„właściwego” radzenia sobie z pojawiającymi się w procesie emocjami.

Część

specjalistów uważa, że emocje zaburzają proces dochodzenia do porozumienia, dlatego
też zadaniem prawnika wspierającego strony w rozwiązywaniu konfliktów jest
odseparowanie faktów i uczuć86. Podejście takie jest zgodne z przekonaniem
charakterystycznym dla wielu metodyków prawa, uważających że do podstawowych celów
edukacji prawniczej należy nauczenie „prawniczego myślenia”, polegającego m.in. na
odseparowaniu emocji od faktów. Prawnicy należący do tej grupy uważają emocje w
najlepszym razie za irrelewantne i ignorują ich przejawy.
Część prawników odchodzi jednak od tak skrajnego punktu widzenia i dostrzega,
że aspekt emocjonalny odgrywa istotną rolę także w konfliktach prawnych. Taką
perspektywę prezentuje m.in. Guthrie (2001, s. 156-157; s. 185), który podkreśla, ze dla
dobrego prawnika istotną umiejętnością jest rozpoznawanie emocji klienta, w związku z
czym w edukacji prawniczej powinno uwzględniać się potrzebę kształcenia studentów
pod kątem stosowania wiedzy prawniczej i psychologicznej. Prawnicy odnajdujący się w
tym nurcie zgadzają się, że emocje wymagają dostrzeżenia, a często także wyartykułowania
i przepracowania. (Johnson, Levine, Richard, 2003; Schreier 2004; Peters, 2006; Riskin;
2006; Salem, 2006;) Stanowisko to jest charakterystyczne przede wszystkim dla tych
prawników, którzy zetknęli się bezpośrednio z alternatywnymi sposobami rozwiązywania
sporów i znają zasady ich stosowania. Prawnicy ci nie mają na ogół wątpliwości, że
emocje są elementem, który musi być uwzględniany w procesie mediacji. Uczucia
stanowią bowiem nieodłączny element ludzkich relacji i bez poradzenia sobie z nimi nie
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O podejściu do emocji towarzyszących rozwiązywaniu konfliktów prawnych pisali m.in.: Peters, 1983, 1998;
2006; 2011; Riskin, 1994 a,b,c, Guthrie, 2001, Reitman, 2003, Schreier, 2004, Salem 2006, z autorów polskich
także: Gmurzyńska, 2005
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Wskazuje się, że mediatorzy prawnicy mają tendencje do unikania emocjonalnych komponentów konfliktu,
preferując w takich momentach odwołanie się do posiadanej wiedzy fachowej z zakresu prawa. (Alexander,
2008s. 105)
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jest możliwe pełne i trwałe porozumienie. Empatyczny mediator nie przywiązuje się do
własnych poglądów i dystansuje do uprzedzeń i stereotypów, tak by móc jak najlepiej
zrozumieć punkty widzenia stron. Najefektywniejszym sposobem okazywania empatii
jest odzwierciedlenie uczuć. Wykorzystanie empatii i odzwierciedlenia uczuć przekonuje
uczestnika mediacji, że mediator rzeczywiście go rozumie i potrafi zobaczyć wydarzenia z
jego perspektywy. Empatyczne zrozumienie buduje zaufanie, zwiększa pewność siebie
uczestników i silnie motywuje ich do pracy nad porozumieniem.
Opisując właściwości skutecznego mediatora prawnicy obok umiejętności radzenia
sobie z emocjami wskazują także ogólną elastyczność (o normie elastyczności była już
mowa przy okazji opisu etapów mediacji). Jak pisze Riskin, mediatorzy nie zawsze w toku
mediacji trzymają się konsekwentnie deklarowanego stylu, czy orientacji. Często w trakcie
mediacji odchodzą od przyjętych przez siebie reguł i wypracowanych schematów, po to,
by zareagować zgodnie z wymogami sytuacji. (Riskin, 2006, s. 36). Wydaje się, że
elastyczność, rozumiana jako umiejętność dostosowania się do potrzeb sytuacji i jej
uczestników może być traktowane jako element osobowościowej definicji roli mediatora,
istotny z punktu widzenia efektywności prowadzonych działań mediacyjnych. W dalszej
części tej pracy przyjrzymy się, czy będzie możliwe powiązanie tej cechy z empatią i
inteligencją emocjonalną.
Trzecia istotna cecha, jaką zdaniem prawników powinien wykazywać się mediator,
to dobra znajomość samego siebie. Wiąże się to z koniecznością dysponowania
przynajmniej podstawową wiedzą z zakresu psychologii. Samoświadomość, pozwala
mediatorowi odkryć swój potencjał, zbadać jakie cechy osobowości będą najlepiej służyć
prowadzonym działaniom. Rozdzielenie „własnych” i „cudzych” przekonań i emocji
pozwala zachować dystans do własnych uczuć i poglądów, a zarazem obiektywność i
neutralność względem punktów widzenia stron. Tak rozumiana samoświadomość i
akceptacja samego siebie jest również warunkiem podstawowym dla pełnego szacunku i
akceptacji stanowisk stron. (Johnson, Levine, Richard, 2003; Peters, 2005/2006)
Przemyślenia prawników składają się w całość z przemyśleniami pozostałych
praktyków, inaczej jedynie rozkładając akcenty. Autorzy z kręgów prawniczych opierają
się przede wszystkim na analizie praktycznych aspektów działań mediatora. W związku z
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tym nie analizują filozoficznych i psychologicznych przesłanek pracy mediatora,
koncentrując się na wskazaniu osobistych właściwości praktyków rozwiązywania sporów,
które wydają się istotne dla skutecznego prowadzenia mediacji.
istniejących w

Co ważne, mimo

środowisku prawniczym kontrowersji w temacie podejścia do emocji

towarzyszących konfliktom, prawnicy zaangażowani w procedury ADR zdecydowanie
podkreślają znacznie empatii oraz umiejętności sprawnego zarządzania emocjami stron
Ogólnie więc należy uznać, że opinie te potwierdzają przedstawione wcześniej rozważania
pozostałych praktyków rozwiązywania sporów, zgodnie z którymi w rolę mediatora
wpisuje się posiadanie kompetencji z obszaru radzenia sobie z emocjami, dobra
znajomość samego siebie i elastyczność w dostosowywaniu się do sytuacji i potrzeb stron.

Polskie spojrzenie na mediatora
Polskie piśmiennictwo jest znacznie mniej obszerne niż materiały zagraniczne, zaś polscy
autorzy w dużej mierze bazują na koncepcjach zachodnich kolegów mających większe
doświadczenie i dłuższą praktykę mediacyjną. Co ciekawe, koncepcje prezentowane na
łamach literatury polskojęzycznej są znacznie mniej spolaryzowane niż prezentowane
powyżej poglądy amerykańskie. Krajowi specjaliści z zakresu alternatywnych sposobów
rozwiązywania konfliktów zgodnie przyjmują założenie, że osoba mediatora ma istotny
wpływ na przebieg i efektywność mediacji. Wśród mediatorów krąży wręcz powiedzenie –
przytaczane m.in. przez R. Cebulę - że: „mediacja jest tak dobra, jak dobry jest mediator.”
(Cebula, 2007, s.45, także: Morek, 2006, s. 53). 87. W stwierdzeniu tym zawarte jest
przekonanie, że właściwości mediatora – ujmowane w kategoriach kwalifikacji do działań
mediacyjnych – są kluczowym warunkiem, który musi zostać spełniony, by rola mediatora
wypełniana była prawidłowo, a mediacja mogła być skuteczna. W poniższym przeglądzie
literatury bazowałam zarówno na literaturze prawniczej, jak i na opracowaniach badaczy i
praktyków mediacji. Szczególna uwaga poświęcona została analizie treści pisma
branżowego pt. Mediator, wydawanego od 1996 roku przez środowisko związane z
Polskim Centrum Mediacji.
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Pojawia się też wersja, kładąca nacisk na efektywność działań: „mediacja jest na tyle skuteczna, na ile dobry
jest mediator” (Pelc, 2008, s. 42)
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Z analizy polskich opracowań obejmujących tematykę właściwości mediatora
można wyciągnąć wniosek, że kwalifikacje mediatora obejmują trzy kategorie czynników:
wiedzę, umiejętności praktyczne oraz cechy charakteru. Dodatkowo w niektórych
opracowaniach pojawia się również kategoria doświadczenia, dzięki któremu mediator
zdobywa umiejętności profesjonalne (Irobi, 2007, s. 55) oraz stosuje w praktyce określone
strategie mediacyjne (Zienkiewicz, 2008, s. 1888). Przekonanie, iż właściwości mediatora
można ująć w tryptyku: wiedza, umiejętności, predyspozycje osobiste jest bliskie m.in. E.
Gmurzyńskiej, która podkreśla, że efektywność mediatora zależy od jego cech osobistych
oraz wiedzy i umiejętności rozumianych, jako znajomość procedury i technik
mediacyjnych, wiedza na temat radzenia sobie z problemami ludzkimi oraz doskonała
znajomość przebieg procesu mediacji. (Gmurzyńska, 2007, s. 369). Wskazuje również
drogę do zdobycia kompetencji, która wiąże się z wykształceniem, praktyką w zakresie
mediacji oraz właściwą postawą etyczną. (Gmurzyńska 2007, s. 367). Z tym ujęciem
zgadza się A. Zienkiewicz, który podsumowuje przemyślenia na temat czynników
kształtujących mediatora, stwierdzając, że: „bez żadnego ryzyka błędu można przyjąć, ze
efektywność mediacji (…) uzależniona jest co najmniej w takim stopniu od osobowości mediatora, jak i
od jego: doświadczenia życiowego, umiejętności zorganizowania warsztatu mediacyjnego i prawidłowego
prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz wiedzy.” (Zienkiewicz, 2005, s. 395).
Polscy praktycy podkreślają zgodnie, że żaden z tych obszarów w oderwaniu od
innych nie jest wystarczającą podstawą do pełnienia roli mediatora. Mediator musi
jednocześnie posiadać właściwą wiedzę, odpowiednie umiejętności oraz odpowiednie
właściwości osobiste. Jak zauważa A. Krata: „Żadna wiedza, czy to psychologiczna, pedagogiczna,
czy prawnicza, nie uprawnia jednak człowieka do tego, aby mógł być mediatorem.” (Krata, 2004, s.
51). M. Sosnowska dodaje, iż „znajomość technik mediacyjnych nie zawsze musi iść w parze z
posiadaniem umiejętności do mediowania.” (Sosnowska, 2001, s. 39). K. Antolak stwierdza
natomiast: „mediacja na pewno jest takim postępowaniem, które wymaga od mediatorów posiadania
zdolności, przejawiających się w takich cechach osobowości (…). Jednakże nie powinno się bagatelizować
przygotowania oraz praktyki i doświadczenia, jakie powinien posiadać skuteczny mediator.” (Antolak,
88

Ze względu na brak numeracji, wskazana została strona artykułu, bez uwzględniania wszystkich stron w
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2008, s. 11). Można stąd wysnuć wniosek, że z punktu widzenia polskich mediatorów dla
efektywnego prowadzenia mediacji predyspozycje osobiste są równie istotne, co wiedza
oraz umiejętności, zdobywane przede wszystkim poprzez szkolenia i praktyczne
doświadczenie mediacyjne. (Tak również: Kruszewski, 2011, s. 24; Warda, 2011, s. 41-42;
Ślusarczyk, 2013, s. 52 - 53).
Predyspozycje osobiste mediatora opisywane są przez polskich praktyków w trzech
kategoriach: cech osobowości, kwalifikacji moralnych oraz wartości i poglądów. Wśród
cech osobowości, które najczęściej wymienia się jako niezbędne dobremu mediatorowi
rodzinnemu, na pierwszym miejscu znajdują się empatia i wrażliwość. (Przybyła, 2000;
Krata, 2004, Irobi, 2007, Białecki, 2012), przez niektórych nazywane inteligencją
emocjonalną (Morek 2006, s. 48, Warda, 2011, s. 42). Zdaniem praktyków mediacji:
„Mediator powinien umieć kontrolować swoje emocje i odpowiednio tonować emocje stron” (Warda,
2011, s. 41, podobnie: Kruszewski, 2011, s. 20 – 22). Praktycy rozwiązywania konfliktów
wskazują, że wrażliwość na drugiego człowieka pozwala mediatorowi stworzyć
odpowiedni klimat do rozmów, w którym możliwe jest uświadomienie i ujawnienie różnic
w postrzeganiu faktów oraz emocji, także tych negatywnych, jak poczucie frustracji, lęk,
złość, etc. (Krata, 2004). Zgadzają się również, że mediacja jest procesem, w którym
empatyczna wrażliwość oraz znajomość relacji międzyludzkich odgrywają znacznie
istotniejszą rolę niż logika i myślenie racjonalne. Jak wskazuje E. Gmurzyńska: „W
postępowaniu mediacyjnym rola mediatora sprowadza się do zastosowania kreatywnego sposobu myślenia,
polegającego na wzięciu pod uwagę przede wszystkim intuicji i emocji, a dopiero potem przepisów prawa i
informacji technicznych.” (Gmurzyńska, 2005/2006, s. 14).
Ciekawe badania dotyczące predyspozycji osobistych mediatorów przeprowadziła
Elżbieta Ślusarczyk na potrzeby pracy pt. „Mediacja jest taka, jaki jest mediator” – ale jaki
powinien on być? (2013)89 pisanej na studiach podyplomowych. Autorka zbadała
kandydatów na mediatorów (tj. 87 uczestników studiów podyplomowych z zakresu
mediacji i negocjacji) pod kątem cech, które jej zdaniem powinny charakteryzować
(przyszłych) mediatorów. Punktem wyjścia było założenie (przyjęte na podstawie
dostępnych kodeksów i standardów), że dobrego mediatora powinny przede wszystkim
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cechować: stabilność emocjonalna, ekstrawersja i ugodowość (cechy zaczerpnięte z
pięcioczynnikowego modelu osobowości Costy i McCrae, tzw. Big Five) oraz inteligencja
emocjonalna (analizowana w ramach modelu zdolnościowego Mayera, DiPaolo i
Soloveya), przejawiająca się przede wszystkim zdolnością do rozpoznawania i radzenia
sobie z emocjami, zarówno swoimi, jak i stron oraz umiejętnością nazywania emocji
odczuwanych przez strony oraz adekwatnym na nie reagowaniem. Do badania
wykorzystano Inwentarz Osobowości NEO-FFI oraz Test Inteligencji Emocjonalnej TIE
1.0. Uzyskany rozkład wyników potwierdził przyjęte hipotezy badawcze w zakresie
wysokiej stabilności emocjonalnej, ekstrawersji i ugodowości oraz niskiej neurotyczności
kandydatów na mediatorów.90 Nie w pełni potwierdziła się hipoteza o wysokiej zdolności
inteligencji emocjonalnej, co wydaje się jednak wynikać przede wszystkim z przyjętego
przez badaczkę sposobu liczenia (i uśredniania) wyników.

Ze względu na przyjęte

założenia badawcze, a w szczególności wąski dobór do grupy badanych trudno byłoby
zgeneralizować uzyskane wnioski. Niemniej jednak, uzyskane wyniki, potwierdzające
istnienie wspólnego rysu osobowościowego osób chętnych do wykonywania zawodu
mediatora, mogą być ważnym przyczynkiem do dalszych badań i analiz.
Obok statycznej analizy cech osobowości, w literaturze przedmiotu zwraca się
uwagę na znaczenie dynamicznego wymiaru predyspozycji osobistych. Podkreśla się rolę
wysokiego stopnia samoświadomości mediatorów, któremu powinno towarzyszyć
nastawienie na rozwój i samodoskonalenie. (Krata, 2004). Wyrażane przez wielu
praktyków przekonanie o potrzebie poznania samego siebie, życia w zgodzie ze sobą oraz
stałego doskonalenia się można odczytać, jako nawiązanie do koncepcji prawości i
autentyczności, prezentowanej przez Bowlinga i Hoffmana (2003). Chociaż większość
praktyków piszących o swoich doświadczeniach zgadza się, co do tego, że znajomość
samego siebie (określana też, jako samoświadomość) oraz nieustanne doskonalenie w
istotny sposób wpływają na efektywność prowadzonych działań, cechy te opisywane są na
dwóch różnych płaszczyznach. Część autorów podkreśla ich znaczenie w wymiarze
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praktycznym. Lepsza znajomość samego siebie, swoich kompetencji, silnych i słabych
stron oznacza w tym ujęciu większą szansę na efektywne działanie. W ten sposób
postrzega samoświadomość i samorozwój m.in. E. Irobi, który podkreśla znaczenie
krytycznej oceny „własnych umiejętności w celu rozpoznania osobistych słabych i mocnych punktów.
(…) Konieczna jest ciągła nauka, by następował osobisty i zawodowy rozwój mediatorów” (Irobi,
2007, s. 54). Zgadza się z nim K. Antolak, która analizując kompetencje mediatorów od
strony formalnej wskazuje, iż „stałe doskonalenie swoich umiejętności oraz poszerzanie wiedzy z
zakresu mediacji podczas dodatkowych okresowo przeprowadzanych szkoleń” wydaje się niezbędnym
warunkiem zapewnienia profesjonalizmu usług mediacyjnych, dlatego też samorozwój
oraz okresowe szkolenia powinny być dla mediatorów obowiązkowe (Antolak, 2008, s.
14). Z drugiej strony część autorów opisuje cechy samoświadomości i samorozwoju w
wymiarze moralno – duchowym. Pogląd ten najpełniej wyraża A. Krata, która wskazuje,
że zdobywanie większej wiedzy na własny temat oraz towarzyszące temu procesowi
samodoskonalenie powinno prowadzić mediatorów do budowania „siły wewnętrznej”
(Krata, 2004, s. 53), niezbędnej do sprostania wymaganiom i wyzwaniom stawianym przez
rolę mediatora. Z badań G. Kruszewskiego wynika, że stabilność psychiczna i siła
charakteru to także cechy wskazywane jako kluczowe przez samych mediatorów
(Kruszewski, 2011, s. 27)91. Z ujęciem tym zgadza się A. Krata, która podkreśla, że
„Mediator (…) musi sam sobie narzucić dyscyplinę, nie tylko jeśli chodzi o podnoszenie poziomu wiedzy,
ale też rozwój osobowości w kierunku stawania się coraz lepszym człowiekiem.” (Krata, 2004, s. 53)
Autorka idzie w swoich rozważaniach jeszcze dalej, stwierdzając, iż: „dobrymi mediatorami są
takie osoby, których podstawowym celem nie jest dokonywanie zmian w życiu innych ludzi, ale potrzeba
rozwoju osobistego, doskonalenia się.” (Krata, 2004, s. 53).
Ten punkt widzenia zbliża nas do kolejnej kategorii cech, które wskazywane są
jako właściwe dla efektywnie działających mediatorów, czyli „kwalifikacji moralnych”.
Polscy autorzy charakteryzując osobę mediatora, obok takich neutralnych cech
osobistych, jak: empatia, czy samorozwój, używają często określeń wartościujących,
definiujących charakter mediatora w kategoriach moralnych. Do tej kategorii zaliczyć
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Grzegorz Kruszewski jest autorem pracy magisterskiej pt.: Mediacje i zawód mediatora w świadomości
szczecińskich przedstawicieli profesji. (Raport z badań – Szczecin 2010, w: Mediator nr 56) Badania do pracy
opierały się na wywiadach pogłębionych ze szczecińskimi mediatorami.
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można takie cechy, jak: uczciwość i nienaganność charakteru, zrównoważenie,
zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, słowność i nienaganne wykonywanie swoich
obowiązków (Krata, 2004). Obok cech odnoszących się do nieposzlakowanego
wypełniania swoich obowiązków, polscy autorzy wskazują jako istotne cechy związane ze
sposobem odnoszenia się przez mediatora do innych ludzi, takie jak: życzliwość, spokój,
otwartość, tolerancja i szacunek. (Kalisz, Zienkiewicz, 2009, s. 47 – 48), a także
cierpliwość i budzenie zaufania (Warda, 2011, s. 42). Wszystkie wymienione powyżej
cechy składają się na pakiet właściwości, określanych jako niezbędne mediatorowi
kwalifikacje moralne (Krata, 2004, s. 51).
Niektórzy autorzy pisząc o właściwościach mediatora podkreślają znaczenie, jakie
na prowadzone przez nich działania wywierają wyznawane wartości, lub poglądy.
Znaczenie poglądów wyznawanych przez mediatorów podkreśla m.in. E. Gmurzyńska,
która odnosząc się do właściwości niezbędnych skutecznemu mediatorowi przywołuje
koncepcję mapy filozoficznej (Gmurzyńska, 2005/2006, s. 44 i nast.). „Mapa filozoficzna”
mediatora rozumiana jest jako zespół poglądów i założeń nt. istoty konfliktu i mediacji,
które kształtują mediacyjne podejście do sporu: ugodowe, respektujące wartości
pozaprawne i niematerialne, pozwalające na pełniejszy udział stron w postępowaniu.
(Riskin, 1982, Guthrie, 2001). W tym ujęciu mapa filozoficzna uwzględnia także
przekonania i wyobrażenia nt. roli mediatora, takie jak konieczność zachowania
neutralności, czy bezstronności. (Kruszewski, 2011, s. 20 – 22). Wartości, jakie powinny
znaleźć odzwierciedlenie na mapie filozoficznej mediatora konkretyzuje A. Krata.
Zdaniem tej autorki dla właściwego prowadzenia mediacji niezbędne jest akceptacja
założenia o pomocniczej roli mediatora i samodzielności decyzyjnej stron: „osoby, które chcą
prowadzić mediację muszą być głęboko przekonane o tym, ze uczestnicy sporu mają prawo negocjować i
sami rozstrzygać o wyniku własnych konfliktów, a rolą mediatora jest tylko wspieranie stron w osiąganiu
(…) porozumienia.” (Krata, 2004, s. 52). Jednocześnie dobry mediator jest osobą, którą
charakteryzuje optymizm i wiara w potencjał ludzi i mediacji. (Krata, 2004, s. 51 i nast.;
Gmurzyńska, 2007, s. 68).
W kwestii niezbędnej mediatorowi wiedzy zarówno teoretycy, jak praktycy są
zgodni. Punktem wyjścia do pracy mediatora jest zdobycie zasobu niezbędnych
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wiadomości na temat mediacji oraz rozwiązywania konfliktów, a także koniecznej wiedzy
ogólnej. Jak podkreśla R. Cebula „przegląd zasad mediacji, czy to ujętych w samych przepisach
K.p.c., czy wypracowanych przez praktykę mediatorów nasuwa nieodparty wniosek, iż istnieje obowiązek
posiadania przez mediatora odpowiedniej wiedzy profesjonalnej” (Cebula, 2006a, s. 46). Praktycy
podkreślają, że dobrze wykształcony mediator musi znać techniki prowadzenia mediacji,
mieć właściwą wiedzę psychologiczną oraz znać organizację warsztatu pracy mediatora.
(Cebula, 2006a). Ponadto mediatorowi potrzebna jest szeroka, interdyscyplinarna wiedza z
zakresu nauk społecznych i prawnych (Krata, 2004; Antolak, 2008), niektórzy dodają do
tej listy także ekonomię (Zienkiewicz, 2005; Antolak, 2008). Wiedza społeczna powinna
obejmować psychologię, socjologię i pedagogikę, ze szczególnym uwzględnieniem
psychologii konfliktu, zasad komunikacji interpersonalnej, retoryki oraz strategii i taktyk
negocjacji i mediacji. (Zienkiewicz, 2005). Wiedza z zakresu prawa powinna – w
przypadku mediatora rodzinnego - uwzględniać znajomość prawa rodzinnego,
majątkowego oraz procedury sądowej. (Przybyla, 2000). Przekonania praktyków mediacji
znajdują swój wyraz w standardach szkoleniowych organizacji społecznych i zawodowych
zrzeszających mediatorów, w których znaleźć można szczegółowe wyliczenie wiedzy i
wiadomości, jakie powinien posiąść mediator.
Umiejętności praktyczne to najszerzej opisana z trzech kategorii właściwości
charakteryzujących mediatora. Trudno w jasny sposób odgraniczyć umiejętności od
wiedzy i cech osobowości, z którymi wydają się – w opisach polskich mediatorów nierozłącznie związane. Wiąże się to ze sposobem, w jaki są na ogół opisywane –
umiejętności są wyliczane przy okazji wskazywania zakresu niezbędnej mediatorowi
wiedzy, albo przy okazji opisywania charakterystycznych dla mediatora predyspozycji
osobistych. Pierwsze z podejść jest typowe dla rozważań praktycznych, toczących się przy
okazji tworzenia standardów kształceniowych oraz programów szkolenia. Standardy i
programy szkoleń zawierają zazwyczaj obszerne katalogi umiejętności z zakresu
prowadzenia mediacji, stosowania wiedzy prawnej i psychologicznej, jakie powinien
posiąść kandydat na mediatora (więcej na ten temat w części poświęconej kształceniu
mediatorów).

Z perspektywy prowadzonych badań ciekawsze jest jednak podejście

drugie, w którym umiejętności łączą się z cechami osobowości mediatora. Szeroką grupą
umiejętności, które przenikają się z cechami osobistymi są umiejętności z obszaru
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zarządzania emocjami. Dodatkowo do grupy tej można włączyć umiejętności
interpersonalne i komunikacyjne. (Ślusarczyk, 2013, s. 52). W rozważaniach praktyków
mediacji empatia i umiejętności radzenia sobie z emocjami są często związane z takimi
umiejętnościami jak: aktywne słuchanie, powstrzymywanie się od ocen i przedstawianie
własnych sądów, wrażliwość na drugiego człowieka. Jak wskazuje A. Krata: „Od aktywnego
słuchania zaczyna się dla mediatora psychologiczny proces wyczucia zarówno ludzi, jak i siły konfliktu,
oraz przyjęcia strategii poprowadzenia stron w drodze do pokojowego porozumienia.” (Krata, 2004, s.
55) Natomiast H. Przybyła – Basista, podkreślając znaczenie empatii i wrażliwości,
wskazuje, że aby skutecznie pracować z parami w konflikcie, właściwościom tym powinny
towarzyszyć umiejętności diagnostyczne, kliniczne, a nawet terapeutyczne. (Przybyła,
2000). Autorzy, którzy łączą umiejętności z cechami osobistymi mediatora są na ogół
zwolennikami koncepcji osobowościowych uwarunkowań roli mediatora.

Podsumowanie: cechy mediatora wspierające mediację
Lektura rozważań praktyków mediacji pozwala uzupełnić określone w przepisach prawa
formalne warunki, jakie powinni spełniać mediatorzy, o listę konkretnych właściwości
osobistych. Przeważająca większość praktyków stosowania mediacji zgadza się z tezą, że
właściwości mediatora znacząco wpływają na przebieg mediacji. Dla części osób jest to
równoznaczne z przyjęciem koncepcji istnienia osobowości mediacyjnej. (Bowling,
Hoffman, Cloke, Adler, Saposnek, z polskich autorów Krata, 2004). Jest jednak grupa
autorów, która pozostaje w tej kwestii neutralna – uznają oni, że cechy osobowości
mediatora mają pewne znaczenie, ale nie przesądzają zakresu ich wpływu (Honeyman,
1990, s. 77; Neilson, 1994, s. 171; Riskin, 1996, s. 35; Morek 2006 s. 48; Gmurzyńska,
2007; Bobrowicz, 2008, s. 29; Kalisz, Zienkiewicz, 2009, s. 47, Ślusarczyk, 2013, s. 54;
Cybulko, Siedlecka-Andrychowicz, 2018, s. 285-286). Są także autorzy, którzy odnoszą się
do koncepcji osobowości mediacyjnej mocno sceptycznie (Pieckowski, 2006, s. 24 – 25).
Nie przesądzając jednak istnienia, bądź nie istnienia zespołu wrodzonych cech
składających się na „osobowość mediacyjną”, większość praktyków zgadza się z
założeniem, że można wskazać pewną grupę właściwości, które ułatwiają efektywne
prowadzenie mediacji (Morek 2006 s. 48; Gmurzyńska, 2007, s. 369; Kalisz, Zienkiewicz,
2009, s. 47). Co istotne, obraz właściwości mediatora pozostaje dość spójny, niezależnie
od tego, skąd wywodzą się jego autorzy i jaką profesję reprezentują. Wskazywane
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właściwości są względnie jednorodne, niezależnie od kontekstu w jakim są analizowane,
przyjmowanych zasad i celów mediacji oraz ról i zadań mediatorów. Praktycy polscy,
zgadzają się z praktykami amerykańskimi. Podobny konsensus możemy zaobserwować
między mediatorami wywodzącymi się z kręgów prawnych, a praktykami z innych grup
zawodowych. Mimo, że prawnicy, opierający się na swojej „mapie filozoficznej”, nie
wdają się w pogłębione rozważania psychologiczne, dochodzą do tych samych wniosków,
co przedstawiciele pozostałych profesji.
Cechy osobowości wskazywane jako kluczowe w większości przedstawianych w
literaturze koncepcji można uporządkować w postaci trzech grup, określonych na
potrzeby tej pracy, jako: zdolność do autoanalizy, kompetencje emocjonalne, myślenie
wielowymiarowe. Cechy szczególne, składające się na poszczególne grupy, zostały
przedstawione w Tabeli nr 4.
Tabela 4. Cechy osobiste mediatora wspierające prowadzenie mediacji

Zdolność do autoanalizy

Kompetencje

Myślenie

emocjonalne

wielowymiarowe

Zdolność do zarządzania Otwartość

Znajomość siebie

emocjami stron i własnymi
Dobry kontakt z samym Wyrażanie

i

rozumienie Elastyczność intelektualna

sobą

emocji

Autentyczność

Powstrzymywanie

i Dostrzeganie i rozumienie

kontrola emocji
Prawość,

różnych perspektyw

uczciwość Poczucie zaangażowania i Myślenie

intelektualna

jedności

ze

w

stronami, wielopłaszczyznowy

budowanie dobrej relacji

i

wielokierunkowy,

Samoświadomość w kwestii Empatia, wrażliwość

Nastawienie

własnego stylu i preferencji,

wielozadaniowość
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sposób

na

Samokrytycyzm,

Elastyczność,

umiejętność przyjmowania jako
krytyki

rozumiana Tolerancja sprzeczności
umiejętność

dostosowania
potrzeb

się

sytuacji

do
i

jej

uczestników
Nastawienie na rozwój i Radzenie sobie ze stresem, Rezygnację z poszukiwania
samodoskonalenie

asertywność

jedynej słusznej prawdy

Opracowanie własne

Warto zwrócić uwagę, ze przedstawione kategorie nie mają charakteru kompletnego i
rozłącznego, część elementów – jak np. elastyczność – w zależności od ujęcia, mogłaby
zostać zaliczona do różnych grup. Poszczególne właściwości pochodzą z różnorodnych
koncepcji omawianych na łamach niniejszej pracy, i wielokrotnie mogą okazać się ze sobą
pojęciowo niespójne, zaś ich zakres treściowy może się pokrywać. Część autorów opisuje
właściwości mediatora w kategorii cech osobowości, inni ujmują je w kategoriach
zdolności lub umiejętności, a jeszcze inni przenoszą opisywane kwalifikacje na poziom
moralno – duchowy.

Funkcją przedstawionych kategorii jest raczej porządkowanie

rzeczywistości i kierunkowanie myślenia o istotnych właściwościach osobistych
mediatorów. Uporządkowanie własności z tak różnych wymiarów w postaci trzech grup
ma na celu wykazanie, że na poziomie treści, praktycy stosowania mediacji postrzegają
oczekiwane u mediatorów cechy w bardzo podobny sposób. Z badań wynika bowiem, ze
niezależnie od poziomu głębokości prowadzonych analiz i stosowanego nazewnictwa,
istnieje powszechna zgoda, co do podstawowych grup właściwości mediatorów, które
wpływają na sposób prowadzenia mediacji.

Systematyzacja właściwości mediatora
Badania tekstów źródłowych jasno wykazują istnienie potrzeby systematyzacji właściwości
osobistych mediatora. W opisie właściwości osobistych mediatora pojawiają się takie
czynniki, jak: cechy osobowości,

postawy (także moralne), podejście do mediacji

(nazywane także mapą filozoficzną), sposoby działania (etyka), wiedza, umiejętności,
doświadczenie, wykształcenie, spełnianie wymogów prawno-formalnych (takich, jak np.
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dysponowanie pełnią praw publicznych, zdolność do czynności prawnych, niekaralność,
etc.). Wielość różnych perspektyw badawczych i definicyjnych oraz niespójność
przyjętych języków i technik opisu generuje trudności zarówno na poziomie opisu, jak i
dalszej analizy zebranych danych.
Na potrzeby niniejszej dysertacji opisywane w literaturze, szeroko rozumiane,
właściwości mediatora zostaną przyporządkowane do dwóch grup: strukturalnie
narzuconych

wymogów

roli

oraz

wymogów

zdefiniowanych

na

poziomie

osobowościowym. Do pierwszej z tych grup zaliczone zostały: kwalifikacje92 (na które
składają się: wiedza – w tym również znajomość norm i zasad etycznych, umiejętności,
doświadczenia, wykształcenie), predyspozycje osobowościowe (cechy osobowości),
działania zgodne z zasadami etyki (szeroko opisane w pierwszej części tego rozdziału)
oraz status prawny (zdolność do czynności prawnych, niekaralność, etc.). Wydaje się, że
wymogi zawarte w trzech pierwszych kategoriach mają charakter centralny dla roli
mediatora, natomiast wymogi zawarte w kategorii statusu prawnego mają raczej wymiar
peryferyjny. Do grupy drugiej wpisane zostały: poglądy nt. mediacji (nazywane także mapą
filozoficzną), sposoby działania w mediacji (modele mediacji) oraz postawy (także
moralne) wobec mediacji i jej uczestników. Warto podkreślić, że czynniki z grupy drugiej
są swoistymi wskaźnikami internalizacji nakazów roli (postawy, mapa mediacji) i jej
praktycznej realizacji (modele mediacji). Poniżej przedstawiono schemat prezentujący
systematykę właściwości mediatora.

92

Na potrzeby niniejszych rozważań pojęcie „kwalifikacji” definiuję, jako zestaw posiadanych przez dana osobę
umiejętności, wiedzy, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Odrębnie rozumiane będą „kompetencje”:
(
zdolność do prawidłowego wypełniania obowiązków, wynikająca z wiedzy i doświadczenia M. Bańko, Słownik
Języka Polskiego, dostępne na: http://sjp.pwn.pl/szukaj/kompetencja.html). Kompetencje można zatem ująć
jako umiejętność adekwatnego i skutecznego wykorzystania posiadanych kwalifikacji w praktyce działania
zawodowego.
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Schemat 1. Systematyka właściwości mediatora

Strukturalne wymogi roli mediatora, skonstruowane zostały w oparciu o
oczekiwania społeczne odnośnie kwalifikacji, predyspozycji osobowościowych, sposobu
działania zgodnie z zasadami etyki i statusu prawnego mediatora. Obszar osobowościowej
definicji roli wstępnie zarysowany, jako znaczący dla wykonania roli, zostanie w
szczegółach omówiony w kolejnym rozdziale.
Zgodnie z powyższą systematyką za kompetentnego mediatora – czyli osobę
właściwą do swojej roli i pełniącą ją w sposób adekwatny - uznamy aktora, który
dysponując właściwymi kwalifikacjami (i statusem) będzie pełnić swoją funkcję bazując na
właściwej postawie, odpowiednim podejściu do mediacji i działając zgodnie z zasadami
etyki. W przyjętym ujęciu w obszar imponderabiliów roli wpisują się również właściwe
predyspozycje osobowościowe. Praktycy podkreślają zgodnie, że żaden z tych obszarów
w oderwaniu od innych nie jest wystarczającą podstawą do pełnienia roli mediatora.
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ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚCIOWE WYMOGI ROLI MEDIATORA
W rozdziale pierwszym przedstawione zostały strukturalne wymogi roli mediatora,
natomiast niniejszy rozdział koncentruje się na osobowościowym wymiarze roli. Celem
badań jest zebranie danych i zrekonstruowanie osobowościowego ujęcia roli mediatora, z
uwzględnieniem podstruktur: koncepcji roli oraz jej odgrywania.
Przeprowadzone badania na grupie praktyków, dostarczyły danych nt.
indywidualnego postrzegania i odgrywania roli mediatora. W badaniach odwoływano się
do wymiarów osobowościowej definicji roli mediatora opisanych w rozdziale pierwszym:
mapy filozoficznej mediacji oraz postaw i sposobów działania ujętych w formułę modelu
mediacji. Koncepcja roli, czyli internalizacja strukturalnych nakazów roli, jest opisywana w
kategoriach mapy filozoficznej mediacji, na którą składają się m.in. postrzegany cel i
zasady mediacji oraz pożądane i dozwolone działania mediatora. Odgrywanie roli, tj.
postawy, działania i zachowania mediatora są opisywane w kategoriach modelu mediacji.
Zestawienie

zdefiniowanych

społecznie

nakazów

roli

oraz

jej

aspektu

osobowościowego, tj. sposobu, w jaki strukturalne nakazy roli są w rzeczywistości
realizowane, pozwoli nakreślić kompletny obraz psychospołecznej roli mediatora we
współczesnym społeczeństwie.

Konceptualizacja i operacjonalizacja badań
Przedstawione we wcześniejszych rozdziałach rozważania teoretyczne prowadzą do
wniosku, że jest możliwe zidentyfikowanie mapy filozoficznej mediacji i realizowanego w
praktyce modelu mediacji na podstawie samoopisu mediatora. Wyniki badań wskazują, że
choć w codziennej pracy mediatorzy niekoniecznie na bieżąco aktualizują swoje założenia
i schematy poznawcze, to w odpowiedzi na bodziec, jakim może być pytanie badacza,
bądź własna potrzeba autorefleksji, są w stanie zrekonstruować swoją mapę filozoficzną i
wskazać przyczyny dla których podejmują dane działania. Co istotne, ich odpowiedzi
składają się w spójny schemat myślenia o mediacji i mniej lub bardziej wpisują się w
opisywane w literaturze przedmiotu modele. (Kressel & Frontera, Forlenza & Butler,
Fish,1994, s. 72).
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W prowadzonym badaniu przyjęto założenie, że mapa filozoficzna mediacji,
rozumiana jako zestaw założeń na temat istoty i celu mediacji oraz roli mediatora, jest
systemowo powiązana z realizowanym modelem mediacji. Zgodnie z perspektywą obecną
w literaturze przedmiotu, przyjęte przez mediatora kluczowe założenia i filozofia
działania wpływają na sposób, w jaki prowadzi on mediację. W doktrynie dominuje
przekonanie, że tak rozumiany model nie jest każdorazowym wyborem mediatora, lecz
jego względnie stałą właściwością osobistą (tak m.in. Kolb 1983, Kressel & Co., 1993,
Riskin, 1996, Kauffman, Davis, 2006).

Zmienne i ich wskaźniki
Prowadzone badania będą miały na celu opis i wyjaśnienie zmiennych wchodzących w
zakres mapy filozoficznej oraz modelu mediacji.
Na potrzeby badania wyróżniono następujące zmienne w obrębie mapy filozoficznej
mediacji:
 Cel mediacji (definiowany w rozłącznych kategoriach porozumienia bądź rozwoju i
zmiany w relacji) wskazywany na podstawie deklaracji osoby badanej,
 Autoidentyfikacja roli mediatora (definiowana w kategoriach lidera, moderatora,
towarzysza) wskazywana na podstawie deklaracji osoby badanej,
 Rola mediatora (definiowana w kategoriach lidera, moderatora, towarzysza)
zidentyfikowana w toku badań na podstawie następujących wskaźników:
o Wewnętrzne znaczenie porozumienia (waga przywiązywana do porozumienia,
jako wyznacznika sukcesu mediacji przez samego mediatora)
o Zewnętrzne oczekiwania porozumienia (waga, jaka zdaniem mediatora, jest
przywiązywana do porozumienia, jako wyznacznika sukcesu mediacji, przez
świat zewnętrzny)
o Poziom aktywności mediatora w mediacji: w obszarze proceduralnym,
merytorycznym i całościowo
Model mediacji opisywany jest w kategoriach następujących zmiennych:
 Deklarowany model mediacji – wskazany przez osobę badaną (wybór z kafeterii
modeli

opisanych

w

literaturze,

tj.
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mediacji

facylitatywnej,

ewaluatywnej,

transformatywnej,

humanistycznej,

narratywnej,

terapeutycznej,

systemowej,

strukturalnej, strategicznej bądź integratywnej)
 Stosowany (meta) model mediacji– zidentyfikowany w toku badań (w kategoriach
autorskiej systematyki modeli mediacji przedstawionej w rozdziale pierwszym,
uwzględniającej następujące meta modele: mediacja sterowanej zmiany; sterowanego
porozumienia;

wspieranej

zmiany;

wspieranego

porozumienia;

rozwojowej;

towarzyszącej) na podstawie takich wskaźników, jak cel mediacji i rola mediatora.
Ponieważ stworzona klasyfikacja modeli mediacji opiera się na przypisaniu
opisanych w literaturze modeli do szerszych kategorii porządkujących (których
wyznacznikiem są kryteria postrzeganego celu mediacji i roli mediatora), dlatego też
można uznać, że kategorie klasyfikacyjne definiują pewne meta modele mediacji.
Określenie „meta model” będzie używane w dalszej części niniejszego rozdziału,
również w celu jaśniejszego rozróżnienia między zmienną deklarowanego sposobu
odgrywania roli (model mediacji) oraz zmienną zidentyfikowanego badawczo sposobu
odgrywania roli (meta model mediacji).
W toku badania zebrano dane na temat statusu socjodemograficznego badanych, w
tym płci, wieku i miejsca zamieszkania oraz zmiennych o charakterze wyjaśniającym,
takich jak: wykształcenie mediatora, doświadczenie mediacyjne, znajomość modeli
mediacji oraz obszar prowadzonej praktyki mediacyjnej.

Zmienne opisujące

wykształcenie, doświadczenie, znajomość modeli mediacji i obszary praktyki mediacyjnej
oraz zmienne demograficzne zostały zaliczone do grupy zmiennych niezależnych,
natomiast zmienne związane z mapą i modelem mediacji są analizowane w kategoriach
zmiennych zależnych.

Narzędzie badawcze
Przed podjęciem decyzji odnośnie wyboru narzędzia badawczego przestudiowano
dostępne materiały z prowadzonych badań modeli i stylów mediacyjnych. Ze szczególną
uwagą przeanalizowane zostały narzędzia badawcze wykorzystywane w prowadzonych
badaniach modeli mediacji. Najbardziej znaczące badania w tej dziedzinie prowadzone
były przez: Kressela i jego współpracowników (1994), Wooda (2004) Kauffman i Davis
(2006), Charkoudiana, de Ritisa, Bucka i Wilsona (2009). W Polsce jedyną pracą badawczą
202

dotyczącą tego tematu jest praca magisterska Moniki Kozak (pisana pod kierownictwem
dr E. Czwartosz na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) badająca czy
ocena własnych działań mediacyjnych (w tym stylu mediacyjnego) ma związek z
czynnikami dotyczącymi osoby mediatora oraz jego praktyki mediacyjnej (2007).
Ponieważ każde z badań bazowało na nieco innej podstawie teoretycznej i własnym
rozumieniu pojęcia modelu (nazywanego także orientacją lub stylem) mediacji (więcej na
ten temat w rozdziale na temat strukturalnych

nakazów roli mediatora), żadne z

wykorzystanych narzędzi badawczych nie nadawało się do wykorzystania na potrzeby
prowadzonych analiz. W związku z powyższym konieczne okazało się stworzenie nowego
narzędzia badawczego.
Stworzony na potrzebę prowadzonych badań Kwestionariusz Mapy i Modelu
Mediacji składa się z dwóch części. Pierwsza pozwala zidentyfikować podstawowe
założenia mediacyjne mediatora, przypisać mu realizowany model mediacji oraz wskazać
najczęściej wykorzystywane techniki mediacyjne. Część druga ma charakter deklaratywny
i poświęcona jest tematyce znajomości i stosowania modeli mediacyjnych oraz
przygotowania zawodowego mediatora. Przyjęta konstrukcja kwestionariusza umożliwia
zestawienie stosowanych modeli mediacji (zidentyfikowanych na podstawie opisu formy i
rodzaju realizowanych działań oraz przyjętej koncepcji mediacji i mediatora) z modelami
deklaratywnie wskazywanymi przez mediatorów. Narzędzie bazuje na pytaniach wyboru,
wymagających wskazania jednej (lub więcej) odpowiedzi spośród zaproponowanej
kafeterii, określenia stopnia ważności danej kwestii (zaznaczenie odpowiedzi na skali
likertowskiej) oraz ustalenia hierarchii podanych odpowiedzi, tj. ich rangowania.
Kwestionariusz rozpoczyna się od trzech różnie sformułowanych pytań (wybór z
kafeterii, kategoryzacja, rangowanie) na temat celu mediacji oraz definicji sukcesu w
mediacji. Badani proszeni są także o oszacowanie na pięciostopniowej skali, jak istotne dla
sukcesu mediacji jest zawarcie przez strony porozumienia – w ich własnej ocenie oraz w
odbiorze społecznym. Na podstawie udzielonych odpowiedzi badany przypisywany jest
do jednej z dwóch grup: osób, dla których preferowany główny cel mediacji to
porozumienie i rozwiązanie konfliktu oraz osób, dla których główny cel pracy mediacyjnej
to rozwój i zmiana. Kolejne pytania dotyczą poziomu aktywności mediatora i zakładanej
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kontroli nad procesem mediacji. Na podstawie analizy zebranych odpowiedzi
mediatorowi przypisywana jest jedna z trzech ról mediacyjnych: towarzysza (minimalna
kontrola nad procesem, niska lub zerowa aktywność własna zarówno w obszarze
procedury, jak i meritum sporu), moderatora (stała lub czasowa kontrola procesu, średnia
lub wysoka aktywność w obszarze procedury i niska lub średnia aktywność w obszarze
meritum sporu) lub lidera (wysoka i bezustanna kontrola nad procesem, bardzo wysoka
aktywność opisywana także jako dyrektywność przynajmniej w jednym z obszarów
procedury lub meritum sporu). Jedno z pytań w tej części dotyczy własnej definicji roli,
jaką badany przyjmuje w mediacji (dostępne opcje to: towarzysz, moderator, lider). Na
podstawie zdiagnozowanego celu mediacji i roli mediatora, mediatorowi przypisywany jest
jeden z sześciu meta modeli mediacji wpisujących się w klasyfikację modeli mediacji
przedstawiony w rozdziale pierwszym (patrz: Tabela nr 1).
Tabela 5. Meta modele mediacji

Cel mediacji

Rozwój/zmiana

Porozumienie
konfliktu

i

rozwiązanie

Rola mediatora
Lider
Dyrektywny

1- Mediacja
zmiany

sterowanej

2- Mediacja sterowanego
porozumienia

Moderator
Aktywny

3. Mediacja
zmiany

wspieranej

4. Mediacja wspieranego
porozumienia

Towarzysz
Pasywny

5. Mediacja rozwojowa

6. Mediacja towarzysząca

Pytania z drugiej części kwestionariusza mają na celu zebranie deklaracji
mediatorów odnośnie znajomości poszczególnych modeli mediacji oraz przyjmowanego
modelu mediacji.

Badani proszeni są, aby przy każdym z modeli wymienionych w

kafeterii odpowiedzi zaznaczyli swoją odpowiedź na skali: znam model i jego założenia,
mam ogólną orientację, nie znam. Obok dziewięciu modeli opisanych bliżej w rozdziale
drugim

(mediacja

facylitatywna,

transformatywna,

ewaluatywna,

terapeutyczna,

strukturalna, strategiczna, narratywna, humanistyczna, systemowa) na liście znalazł się
także model nieistniejącej mediacji buforowej. Umieszczenie go na liście miało za zadanie
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sprawdzenie wiarygodności deklaracji mediatorów. Badanym zadano także pytanie o to,
jaki jest realizowany przez nich model mediacji – obok 9 podstawowych modeli i mediacji
buforowej pozostawiono otwartą opcję wyboru modelu innego, niż przedstawione na
liście.
Kwestionariusz uwzględnia też pytania mające na celu zebranie informacji nt.
przygotowania zawodowego badanych: form edukacji, z jakich korzystali oraz ośrodków
kształceniowych, które ich zdaniem wywarły największy wpływ na uformowanie ich, jako
mediatorów.

Analiza uzyskanych wyników
Uzyskane wyniki poddano analizie pod kątem możliwych związków pomiędzy
zmiennymi. Do analiz zastosowano testy nieparametryczne bazujące na rozkładzie chi2
(χ2): testy U Manna-Whitneya dla zmiennych o charakterze dychotomicznym i
rozbudowane testy typu medianowego (Jonckheere-Terpstra, Kruskala-Wallisa) dla
zmiennych interwałowych. Istotność statystyczna liczona była na poziomie p = 95 %.
Tam, gdzie udało się odnotować zależności istotne statystycznie zostało to w sposób
wyraźny wskazane w opisie wyników. Podobnie, jak w przypadku opisu właściwości
mediatora, również i tutaj problemem była niska liczebność próby – nie we wszystkich
przypadkach było możliwe wykazanie istnienia zależności między zmiennymi. Dlatego w
przypadku niektórych zmiennych interwałowych zdecydowano się na zdekodowanie ich
w postaci szeregu zmiennych dychotomicznych. Zabieg ten pozwolił wykazać istnienie
związków istotnych statystycznie także tam, gdzie wcześniej możliwości takie były
ograniczone.

Procedura i osoby badane:
Przebieg badania
Badania były prowadzone w latach 2011 – 2016. W latach 2011 - 2012 przebadano grupę
mediatorów pod kątem posiadania przez nich predyspozycji psychicznych do pełnienia
roli mediatora, a w 2016 roku tę samą populację przebadano pod kątem osobowościowej
definicji roli mediatora.
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Zaproszenie do udziału w badaniach predyspozycji psychicznych mediatorów
zostało w 2011 roku wysłane drogą mailową do ponad 400 mediatorów, reprezentujących
główne ośrodki mediacyjne w Polsce, w tym Polskie Centrum Mediacji i Stowarzyszenie
Mediatorów

Rodzinnych.

Adresy

e-mailowe

zostały

pozyskane

na

podstawie

ogólnodostępnych stron internetowych informujących o działaniach ośrodków
mediacyjnych, zawierających dane kontaktowe praktykujących mediatorów. Wykorzystane
zostały także kontakty własne autorki. Informacja wysłana do mediatorów prezentowała
ogólny zakres tematyczny i cel badań oraz podkreślała anonimowy charakter zbieranych
danych. Zbieranie danych do badań trwało ponad pół roku i było dużym wyzwaniem, ze
względu na trudności z pozyskaniem chętnych do udziału. Ostatecznie na udział w
badaniu zgodziło się 57 osób. Po przestudiowaniu zebranych danych, odrzucone zostały
zestawy testów, które były niekompletne i do dalszych badań zakwalifikowano 53 osoby.
W 2016 roku tę samą grupę badanych poproszono o wypełnienie Kwestionariusza
Mapy i Modelu Mediacji.

Kwestionariusz rozesłano do osób biorących udział w

badaniach prowadzonych w 2011 roku. Zebrano 47 wypełnionych prawidłowo
kwestionariuszy, co stanowi zwrot na poziomie blisko 90 %. W celu uzupełnienia danych
wysłano zaproszenia do udziału w badaniach do kolejnej grupy mediatorów, dzięki czemu
do badania pozyskano 12 nowych osób. Ostatecznie udział w badaniu wzięło 59 osób.
Ze względu na niską liczebność i sposób doboru, próba badanych mediatorów nie
miała charakteru reprezentatywnego. Badani mediatorzy stanowili jednak grupę
zróżnicowaną pod względem cech demograficznych (płci i wieku), zawodu i
wykształcenia oraz poziomu doświadczenia mediacyjnego, co pozwala uznać przydatność
uzyskanych wyników w prowadzonych badaniach o charakterze eksploracyjnym. Wyniki
badań pozwalają na sformułowanie wniosków i hipotez, mogących być punktem wyjścia
do dalszych badań na szerszą skalę.

Charakterystyka badanych mediatorów
Uczestnikami prowadzonych badań są doświadczeni mediatorzy cywilni. Na potrzeby
badania za mediatora uważana była osoba wpisana na sądową listę mediatorów i aktywnie
prowadząca mediacje. Wprawdzie wpis na listę sądową nie przesądzał o byciu mediatorem
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(a brak wpisu o nie byciu nim), jednak w ówczesnej sytuacji formalno-prawnej93, w której
nie istniały żadne oficjalne – urzędowe, czy ustawowe - definicje mediatora, wpisanie na
listę sądową było jedynym wyraźnym wskaźnikiem przynależności do tej grupy
zawodowej.

W 2011 roku wpis na listę sądową nie był obwarowany żadnymi

dodatkowymi wymogami. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego94 listy
stałych mediatorów były prowadzone przez organizacje społeczne i zawodowe, które
przekazywały informacje na ten temat prezesowi sądu okręgowego. Wpis na listę wymagał
wyrażonej na piśmie zgody mediatora. (Art. 1832 § 3 K.p.c.)95. Był to zatem rodzaj
autodefinicji, oficjalnego przypisania się do pewnej grupy.
Dla potrzeb badania istotne było, aby jego uczestnicy aktywnie prowadzili
mediacje. O doświadczeniu mediatora świadczy ilość przeprowadzonych mediacji – do
badania kwalifikowały się te osoby, które w ciągu roku poprzedzającego badanie
przeprowadziły przynajmniej 10 mediacji. Przeprowadzenie 10 mediacji pozwala na
okrzepnięcie w roli mediatora, sprawdzenie efektywność różnych metod wpływu na
skonfliktowane strony i wyrobienie sobie pewnych skutecznych sposobów postępowania
w sytuacji mediacyjnej. Natomiast spełnienie warunku, aktywnego prowadzenia mediacji
w ciągu ostatnich 12 miesięcy gwarantuje, że badany jest praktykującym mediatorem.
Do udziału w badaniu zapraszani byli mediatorzy specjalizujący się w sprawach
cywilnych, zgodnie z rozumieniem Kodeksu postępowania cywilnego, a zatem z
uwzględnieniem spraw rodzinnych, pracowniczych i gospodarczych. Do grupy mediacji
cywilnych włączono również mediacje akademickie, której w swoich właściwościach są do
pewnego stopnia zbliżone do mediacji pracowniczych. Takie ograniczenie pozwalało
zwiększyć homogeniczność analizowanych sytuacji mediacyjnych, jako że sprawy cywilne
w sposób istotny różnią się od spraw karnych, czy nieletnich. Część badanych prowadziła
oprócz mediacji cywilnych także mediacje innego rodzaju, np. karne lub w sprawach
nieletnich. Informacje na ten temat były uwzględniane w dalszych badaniach, jako
zmienna niezależna. Przy doborze grupy badanych nie miał także znaczenia typ
93

Od momentu rozpoczęcia badań formalno –prawny kontekst działania mediatorów uległ istotnym zmianom.
Szczegóły nowych uregulowań tej kwestii zostały omówione w Rozdziale 1.
94
W brzmieniu z maja 2011 roku.
95
W brzmieniu z maja 2011 roku.
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prowadzonych mediacji – mogły to być zarówno sprawy umowne (tzn. dobrowolnie
zgłaszane przez strony), jak i sądowe (przesłane do mediacji na mocy postanowienia sądu,
wydanego w toku procesu sądowego).
Osoby badane różniły się pod względem statusu społeczno-demograficznego: płci,
wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia i doświadczenia mediacyjnego, znajomości
modeli

mediacji

oraz

obszarów

praktyki

mediacyjnej.

Poniżej

przedstawiono

charakterystykę badanej grupy ze względu na wyróżnione zmienne.
 Cechy demograficzne badanej grupy mediatorów
Płeć
W gronie 59 osób biorących udział w badaniach znalazły się 43 kobiety (73%) i 16
mężczyzn (27 %).
Wiek
Uczestnikami badania były osoby w różnym wieku. Najliczniej reprezentowane
były osoby w wieku średnim, w przedziałach: 25 – 35 lat (20 badanych), 36 – 45 lat (20
badanych) i 46 – 55 lat (11 badanych). Nieco mniej było osób w wieku 56 – 65 lat (5
badanych). W grupie do 25 lat znalazły się tylko dwie osoby, co oznacza, że w toku
dalszych badań należy uwzględnić niską wartość predykcyjną analiz z uwzględnieniem
danych dot. tej kategorii wiekowej. W gronie osób badanych nie znalazła się żadna osoba
powyżej 65 roku życia. Jedna z osób badanych nie podała swojego wieku.
Miejsce zamieszkania
W badaniu wzięło udział 48 osób z Warszawy i 11 spoza tego miasta.
 Wykształcenie mediatorów
Zawód wyuczony i wykonywany
Wszyscy uczestnicy badania mieli wykształcenie wyższe. Badani byli pytani o
zawód wyuczony i zawód wykonywany, rozumiane zgodnie z definicją zawartą w polskiej
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klasyfikacji Zawodów i Specjalności96. Do dalszych badań wykorzystane zostały dane nt.
zawodu wyuczonego, jako niosące bardziej wystandaryzowane informacje nt. wyjściowej
wiedzy i umiejętności badanych. W grupie badanych 10 osób podało więcej niż jeden
zawód wyuczony (w tym w trzech przypadkach podane zostały trzy zawody wyuczone).
Do dalszych analiz wykorzystano zawód wskazany, jako pierwszy. Wskazane przez
badanych zawody (wyuczone) zostały zaklasyfikowane do jednej z trzech kategorii
ogólnych: nauk społecznych (31 osób, 52 % badanych), prawa (17 osób, 29 % badanych)
oraz zawodów innych niż nauki społeczne lub prawo (11 osób, 19% badanych).
Wykształcenie specjalistyczne
Wyodrębniono dwa rodzaje kształcenia specjalistycznego: kształcenie praktyczne i
kształcenie teoretyczne. Do kategorii kształcenia teoretycznego zaliczono: kompleksowe
szkolenia mediacyjne, warsztaty doskonalące oraz kształcenie akademickie na poziomie
studiów I, II i III stopnia.97 Do kategorii kształcenia praktycznego zaliczono
sformalizowany staż mediacyjny, niesformalizowaną współpracę z doświadczonym
mediatorem oraz samodzielną aktywność mediacyjną.98 Podział na edukację teoretyczną i
praktyczną był do pewnego stopnia nieostry, jako że również w toku edukacji
akademickiej lub szkoleń mediacyjnych (zaliczanych do edukacji teoretycznej) kandydaci
na mediatorów uczestniczą w ćwiczeniach praktycznych oraz symulacjach. Czynnikiem
96

Zawód wyuczony definiowany jest, jako „zespół wiadomości i umiejętności nabytych w toku przygotowania
zawodowego i warunkujących wykonywanie zawodu. (…) określony w świadectwach i dyplomach lub innych
dokumentach potwierdzających nabyte kwalifikacje”, a zawód wykonywany, jako „zespół czynności lub prac,
których wykonywanie stanowi główne źródło utrzymania danej jednostki i ewentualnie jej rodziny”. (WrotniakTętnicka, I., 2018)
97

Warto w tym miejscu wspomnieć, że jak na razie na żadnej wyższej uczelni w Polsce nie ma studiów I lub II
stopnia w całości poświęconych tematyce ADR, temat ten stanowi co najwyżej ścieżkę specjalizacyjną w ramach
szerszej tematyki nauk społecznych. Są natomiast liczne studia podyplomowe poświęcone wyłącznie różnie
ujętej tematyce mediacji.
98

Przy definiowaniu zakresu edukacji praktycznej pojawiło się pytanie, czy i na jakich zasadach można do niej
zaliczyć samodzielne prowadzenie mediacji. Wątpliwość dotyczyła tego, w jaki sposób wskazać moment, w
którym mediator prowadząc mediację przestaje się uczyć i staje się „wyedukowanym mediatorem”. Pytanie
brzmiało zatem: kiedy mediator w toku prowadzenia mediacji przestaje się uczyć? Optymistyczna odpowiedź
brzmi: być może nigdy. Na potrzeby prowadzonego badania przyjęto jednak założenie, że momentem
zwrotnym formowania mediatora jest wpis na listę mediacyjne i gotowość do samodzielne przyjmowania spraw
mediacyjnych. Założono zatem, że mediator jest „uczniem” do symbolicznego momentu wpisu na listę.

209

decydującym o przypisaniu danej formy edukacji do obszaru praktycznego był kontakt z
rzeczywistymi stronami mediacji i realnymi przejawami konfliktu.
Większość mediatorów (86 %) uzyskiwała wykształcenie kierunkowe zarówno w
trybie edukacji praktycznej, jak i teoretycznej. Pozostali odebrali wyłącznie wykształcenie
teoretyczne. Grupa mediatorów z przygotowaniem czysto teoretycznym w żaden
dostrzegalny badawczo sposób nie różniła się od grupy mediatorów z przygotowaniem
teoretyczno – praktycznym.
Tabele nr 6 i nr 7 przedstawiają odsetek badanych korzystających z
poszczególnych metod kształcenia teoretycznego i praktycznego.
Tabela 6. Edukacja teoretyczna: wykorzystywane metody kształcenia.

Metody kształcenia

Odsetek badanych

Kompleksowe szkolenie mediacyjne

84,70%

Pojedyncze warsztaty doskonalące

67,80%

Edukacja akademicka: studia I lub II stopnia

30,50%

Edukacja akademicka: studia podyplomowe

18,60%

Tabela 7. Edukacja praktyczna: wykorzystywane metody kształcenia

Metody kształcenia

Odsetek badanych

Prowadzenie mediacji

89,80%

Współpraca z doświadczonym mediatorem

71,20%

Formalny staż mediacyjny

49,20%

Kluczowa placówka edukacyjna
Badanych proszono o wskazanie placówek i instytucji, które odegrały największą
rolę w kształtowaniu ich umiejętności mediacyjnych. Większość ankietowanych
wskazywała kilka placówek (średnio: 1,8), maksymalnie do pięciu. Na podstawie wskazań
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ankietowanych wyróżniono dwie kategorie jednostek: placówki akademickie i szeroko
rozumiane placówki kształcenia praktycznego. W grupie placówek akademickich znalazły
się wszelkie jednostki osadzone na uczelniach wyższych, które w dalszej klasyfikacji
zostały podzielone wedle swojego profilu na bazujące na podejściu psychologicznym oraz
bazujące na podejściu prawnym.
Wśród placówek kształcenia praktycznego w wyraźny sposób wyłoniły się dwie
grupy ośrodków: Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji i powiązane z nim placówki,
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych i powiązane z nim placówki. Ponieważ
większość mediatorów cieszących się autorytetem i kształcących kolejne pokolenia
mediatorów przechodziła na ogół przez wiele różnych organizacji, często współtworząc
je, lub działając w nich równolegle, podział ośrodków na te związane z PCM i te związane
z SMR ma charakter w dużej mierze arbitralny. Placówki akademickie wskazało jako
istotne 44 % badanych, zaś ośrodki edukacji praktycznej 75 % badanych.
Przedstawiony obraz wpływów edukacyjnych nie musi być (i zapewne nie jest)
reprezentatywny dla ogółu mediatorów pracujących w Polsce (lub nawet w samej
Warszawie), jest natomiast efektem takiego, a nie innego doboru próby. Brak
reprezentatywności badanych mediatorów nie stoi jednak na przeszkodzie podjęcia próby
sprawdzenia, czy istnieją jakieś zależności między ośrodkiem kształcenia, a sposobem
prowadzenia mediacji.
Z analizy zebranych danych wynika, że odsetek wskazań poszczególnych kategorii
ośrodków edukacyjnych różni się w zależności od wieku badanych, wyuczonego zawodu
oraz tego, czy definiują się jako zawodowi mediatorzy. Przedstawiciele najmłodszej grupy
wiekowej (25 – 35 lat) częściej niż pozostali badani wskazują jako istotne ośrodki edukacji
akademickiej.

Przedstawiciele grup wiekowych 36 – 45 i 46- 55 lat częściej od

pozostałych wskazują, jako znaczące ośrodki edukacji praktycznej związane z SMR. Z
kolei osoby z najstarszej grupy wiekowej (55 – 65 lat) częściej niż pozostali badani
wskazują, jako istotną, edukację w ośrodkach praktycznych związanych z PCM.
Szczegółowe dane prezentuje Tabela nr 8.
Tabela nr 8
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Tabela 8. Ośrodki edukacyjne wskazywane jako istotne w poszczególnych grupach wiekowych

Ośrodki edukacyjne

25 - 35 lat

36-45 lat

46 - 55 lat

55 -65 lat

Podejście akademickie
psychologiczne

23,8%

10,5%

20,0%

0,0%

Podejście akademickie prawne

42,9%

26,3%

10,0%

33,3%

Grupa SMR

42,9%

78,9%

90,0%

66,7%

Grupa PCM

33,3%

31,6%

10,0%

50,0%

Ośrodki zagraniczne

19,0%

5,3%

20,0%

0,0%

Wyraźne odmienności obserwujemy również w grupach wydzielonych ze względu
na zawód wyuczony mediatora. Mediatorzy z wykształceniem prawniczym zdecydowanie
częściej niż pozostałe grupy mediatorów wskazują, jako kluczowe ośrodki edukacji
akademickiej o profilu prawnym (87,5 % prawników, 13,5 % przedstawicieli nauk
społecznych, 8,3% przedstawicieli innych zawodów), a zdecydowanie rzadziej niż
pozostałe grupy – ośrodki edukacji praktycznej z grupy SMR (25 % prawników, 80 %
przedstawicieli nauk społecznych, 75 % przedstawicieli innych zawodów). Przedstawiciele
zawodów innych niż nauki społeczne i prawne zdecydowanie częściej od pozostałych
badanych wskazują, jako istotne ośrodki kształcenia praktycznego z grupy PCM (58 %
przedstawicieli innych zawodów, 26,7 % przedstawicieli nauk społecznych, 12,5 %
prawników).
Mediatorzy zawodowi wyraźnie częściej niż mediatorzy okazjonalni wskazują
ośrodki kształcenia praktycznego (Grupa SMR: 75,9 % mediatorów zawodowych, 51,7 %
mediatorów okazjonalnych, Grupa PCM 41,4 mediatorów zawodowych i 17,2 %
mediatorów okazjonalnych) natomiast mediatorzy okazjonalni częściej niż mediatorzy
zawodowi

wskazują

ośrodki

kształcenia

akademickiego

(podejście

akademickie

psychologiczne 24, 1 % mediatorów okazjonalnych i 13,8 % mediatorów zawodowych,
podejście akademickie prawne: 37,9 % mediatorów okazjonalnych i 27,6 % mediatorów
zawodowych).
 Doświadczenie mediacyjne
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Doświadczenie analizowane było w kategoriach stażu pracy w roli mediatora oraz
zaangażowania w działalność mediacyjną.
Staż mediacyjny
Staż liczony był w latach począwszy od pierwszej poprowadzonej mediacji. Na tej
podstawie badani zaliczani byli do jednej z trzech kategorii: staż krótki - do 2 lat, średni 3 – 5 lat, długi – ponad 5 lat (Tabela nr 9.).
Tabela 9. Staż mediacyjny

Staż krótki – do 2 lat

Staż średni – 3 do 5 lat

3,5 %

8,5%

Staż długi – ponad 5 lat
88%

Ze względu na skrajnie nierównomierny rozkład, w którym blisko 90 % badanych
charakteryzowało się stażem określanym, jako długi, zmienna ta nie była wykorzystywana
w dalszych analizach.
Zaangażowanie mediacyjne
Zaangażowanie mediacyjne było określane na podstawie średniej ilością sesji
mediacyjnych prowadzonych w ciągu miesiąca: zaangażowanie małe: 1 sesja w miesiącu,
średnie: 2 do 4 sesji w miesiącu, duże: powyżej 5 sesji w miesiącu (Tabela nr 10.)
Tabela 10. Zaangażowanie mediacyjne

Zaangażowanie małe – 1 Zaangażowanie średnie – Zaangażowanie
duże:
sesja w miesiącu
2 do 4 sesji w miesiącu
powyżej
5
sesji
w
miesiącu
24%

40%

36%

Wszyscy badani mediatorzy spełniali wymóg doświadczenia w roli mediatora,
zarówno w zakresie stażu pracy w roli mediatora, jak i intensywności prowadzenia
mediacji. Minimalny poziom doświadczenia dopuszczający do udziału w badaniach to
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przynajmniej roczny staż w roli praktykującego mediatora oraz prowadzenie przynajmniej
jednej sesji miesięcznie.
Profesjonalizacja
Wyodrębniono dwie grupy mediatorów: mediatorów zawodowych, tj. osoby, które
deklarowały, że wykonują zawód mediatora (wyłącznie lub obok innego wykonywanego
zawodu) oraz mediatorów ad hoc, tj. osoby, które nie określiły się, jako zawodowi
mediatorzy. W badanej grupie było 57 % mediatorów zawodowych i 43 % mediatorów
okazjonalnych. Mediatorzy zawodowi charakteryzowali się większym zaangażowaniem w
działalność mediacyjną. Szczegółowe dane prezentuje Tabela nr 11.
Tabela 11. Zaangażowanie mediacyjne mediatorów zawodowych i okazjonalnych.

Zaangażowanie mediacyjne

Mediatorzy zawodowi

Mediatorzy okazjonalni

Małe: 1 sesja w miesiącu

4,3%

33,4%

Średnie: 2 – 4 sesje w miesiącu

56,6%

40%

Duże: powyżej 5 sesji w miesiącu

39,2 %

26,6%

 Rodzaj praktyki mediacyjnej
Wyodrębniono siedem rodzajów praktyki

mediacyjnej:

mediacje cywilne, rodzinne,

gospodarcze, karne, pracownicze, w sporach społecznych, akademickie. Wskazane
obszary

odwoływały

do

aktywności

mediacyjnej

przypisanej

tematycznie

do

poszczególnych gałęzi prawa. Badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi spośród
proponowanej puli, mogli też wskazać inny rodzaj praktyki. Badani wskazywali średnio
trzy obszary praktyki mediacyjnej. Największy odsetek badanych deklaruje prowadzenie
mediacji rodzinnych (85 %) i cywilnych (68 %). Zdecydowanie mniej osób wskazuje
mediacje gospodarcze i pracownicze (po 39 %), mediacje karne (36 %) i mediacje w
sporach społecznych (27 %). Mediacje akademickie prowadzi jedynie co dziesiąty badany.
Rozkład wyników prezentuje Wykres nr 1.
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Wykres nr 1

Odsetek mediatorów prowadzących mediacje we
wskazanych obszarach
90%

Odsetek badanych

80%

70%
60%
50%
84,70%

40%
30%

67,80%

20%

39%

35,60%

39%

10%

27,10%
11,90%

0%
Mediacje
cywilne

Mediacje
rodzinne

Mediacje Mediacje karne Mediacje
gospodarcze
pracownicze

Mediacje w
sporach
społecznych

Mediacje
akademickie

Kobiety częściej niż mężczyźni prowadzą mediacje karne (41,9 % kobiet, 18,8 %
mężczyzn), natomiast mężczyźni częściej niż kobiety prowadzą mediacje cywilne,
gospodarcze i pracownicze (mediacje cywilne: 81, 3 % mężczyzn i 62,8 % kobiet,
mediacje gospodarcze i pracownicze: 56,3 % mężczyzn i 32,6 % kobiet). Mediacje
rodzinne prowadzi podobny odsetek mediatorów wśród kobiet (88%) i wśród mężczyzn
(84%) - choć biorąc pod uwagę, że odsetek mężczyzn w badanej grupie był niższy niż
kobiet i stanowił 27 % ogółu badanych, oznacza to, że wśród ogólnej liczby mediatorów
rodzinnych kobiety stanowią większość.
Różnice w wyborze praktyki mediacyjnej mają związek z wykształceniem.
Absolwenci prawa zdecydowanie częściej niż absolwenci studiów z zakresu nauk
społecznych oraz innych kierunków deklarują prowadzenie praktyki mediacyjnej w
zakresie mediacji cywilnych (88 % prawnicy, 57 % nauki społeczne, 64% inne zawody),
gospodarczej (75 % prawnicy, 23 % nauki społeczne, 36 % inne zawody) i pracownicze
(50 % prawnicy, 40 % nauki społeczne, 27 % inne zawody). Z kolei absolwenci studiów z
zakresu nauk społecznych częściej niż absolwenci prawa i innych kierunków deklarują
prowadzenie praktyki mediacyjnej w zakresie mediacji rodzinnych (97% nauki społeczne,
69 % prawnicy, 73 % inne zawody)
215

Opis wyników
Mapa filozoficzna mediacji
Cel mediacji
Na potrzeby badań założono, że podstawowy cel mediacji może być skategoryzowany,
jako: „porozumienie i rozwiązanie konfliktu” lub „rozwój i zmiana”. Mediatorzy byli
przypisywani do jednej z dwóch grup na podstawie własnych deklaracji oraz
uzupełniająco – udzielonych informacji na temat znaczenia przypisywanego zawarciu
porozumienia.99 W konstrukcji narzędzia uwzględniono fakt, iż cel mediacji nie zawsze
jest w pełni uświadamiany i artykułowany, czasami pozostaje w sferze dorozumianej. W
skrajnych przypadkach może nie być jasny dla stron, lub samego mediatora. Zadane w
kwestionariuszu pytanie skłaniało mediatorów do refleksji i analizy swoich założeń w tym
obszarze.
Z zebranych danych wynika, że „rozwój i zmianę” uznało za główny cel mediacji
56 % badanych mediatorów, a „porozumienie i rozwiązanie konfliktu” 37 % mediatorów.
Odpowiedzi pozostałych osób były nieklasyfikowane. Warto podkreślić, że wskazane cele
nie wykluczały się wzajemnie – mediator może zakładać, że mediacja zmierza zarówno do
porozumienia, jak i do zmiany (i zapewne duża część mediatorów widzi cel mediacji
wielowymiarowo, na co wskazuje 10 % przypadków odpowiedzi niekonkluzywnych). Z
perspektywy badań istotne było jednak zdiagnozowanie, co jest dla mediatora celem
pierwszoplanowym. Zgodnie z założeniami teoretycznymi przedstawionymi w pierwszej
części pracy, celem klasycznie rozumianej mediacji jest porozumienie stron. Dlatego tym
bardziej istotne wydaje się wykazanie, ze dla więcej niż połowy mediatorów porozumienie
jest na drugim tle, w tyle za rozwojowym potencjałem mediacji, jako szansy na zmianę.
Różnice w odpowiedziach na pytanie o cel mediacji były związane z
profesjonalizacją roli mediatora oraz obszarem realizowanej praktyki mediacyjnej.
99

Przeprowadzone analizy potwierdziły istnienie statystycznie istotnego związku pomiędzy celem mediacji a
osobistym znaczeniem porozumienia (istotność dwustronna na poziomie 0,047). Zaobserwowany związek jest
naturalną konsekwencją procedury identyfikowania celu mediacji w oparciu o wskazaną zmienną znaczenia
porozumienia w ocenie własnej mediatora.
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Mediatorzy zawodowi częściej niż okazjonalni wskazywali, jako cel mediacji
porozumienie i rozwiązanie konfliktu, (41 % - mediatorzy zawodowi, 31 % - mediatorzy
okazjonalni). Częściej także udzielali odpowiedzi niemożliwych do sklasyfikowania (14 %
do 7 % wskazań). Szczegóły prezentuje Tabela nr 12.
Tabela 12. Cel mediacji z perspektywy mediatorów zawodowych i okazjonalnych

Porozumienie i
rozwiązanie konfliktu

Rozwój i zmiana

Odpowiedź
niediagnostyczna

Mediator
zawodowy

41%

45 %

14%

Mediator
okazjonalny

31%

62 %

7%

Związek pomiędzy postrzeganym celem mediacji a obszarem praktyki mediacyjnej
zaobserwowano jedynie w przypadku mediacji gospodarczej. Wśród mediatorów
prowadzących praktykę gospodarczą cel w postaci rozwoju i zmiany był wybierany
zdecydowanie rzadziej, niż w gronie pozostałych mediatorów – deklarowała go tylko
jedna trzecia badanych (35 % wskazań). W grupie mediatorów bez praktyki gospodarczej
proporcja rysowała się dokładnie odwrotnie: cel w postaci rozwoju i zmiany wybierany
był w około dwóch trzecich przypadków (65 % wskazań) Odnotowana zależność między
uważaniem rozwoju i zmiany za główny cel mediacji, a prowadzeniem mediacji
gospodarczej miała charakter istotny statystycznie na poziomie p=0,036 (istotność
dwustronna). Szczegółowe dane prezentuje wykres nr 2.
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Wykres nr 2

Rozwój i zmiana jako cel mediacji - porównanie
praktyków mediacji gospodarczej z pozostałymi
mediatorami
64%

Odsetek wskazań

80%

65%
60%

40%

36%
35%

20%

Brak praktyki mediacji gospodarczej

0%

Praktyka mediacji gospodarczej
Rozwój i zmiana

Inne odpowiedzi

Zewnętrzna lub wewnętrzna definicja celu
Badanym zadano pytanie o sposób określenia celu mediacyjnego. Kluczowym aspektem
tego pytania było zbadanie przekonań mediatora odnośnie tego, czy cel mediacji
definiowany jest zewnętrznie, czy wewnętrznie, przez same strony konfliktu. W
mediacjach pierwszego typu strony rozpoczynają mediację, w której cel jest zewnętrznie
zdefiniowany (np. w oparciu o obowiązującą definicję mediacji - zgodnie z jej
rozumieniem przez mediatora, czy wymogi proceduralne prowadzenia mediacji
sądowych), przez co tworzy mniej lub bardziej wyraźną ramę dalszego postępowania.
Wskazany cel mediacji – np. zawarcie ugody, bądź zmiana w relacjach stron - może być
przez strony uściślony i wypełniony własną treścią (np. porozumienie w kwestii wysokości
alimentów lub nowego podziału obowiązków domowych; zmiana w postaci sprawniejszej
komunikacji między stronami lub lepszego podziału przestrzeni magazynowej, etc.), ale
nie podlega negocjacji. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku sytuacji, w których cele są
wyznaczane przez same strony konfliktu. Wówczas pierwsza część mediacji polega na
wspólnym wypracowaniu celu, jaki strony chcą w mediacji osiągnąć – stopień
wyodrębnienia tego etapu działań zależy od sposobu pracy mediatora.

W swoich

odpowiedziach badani podzielili się na dwie zbliżone liczbowo grupy: nieco ponad
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połowa (55 %) uznała, że cel mediacji jest niezależny od stron, pozostali (45 %) byli
zdania, że to, co będzie celem mediacji zależy od woli jej uczestników.
Postrzeganie celu mediacji, jako zależnego bądź niezależnego od woli stron różniło
się w zależności od płci badanych: ponad 80 % badanych mężczyzn uważało, że cel
mediacji jest z góry określony. Ten sam pogląd wyrażało już tylko 46 % kobiet. Zależność
ta okazała się statystycznie istotna (p = 0,020, istotność dwustronna).
Sposób postrzeganie celu mediacji, jako zależnego lub niezależnego od woli stron,
zmieniał się w zależności od zaangażowania mediacyjnego badanego. Im większe
zaangażowanie, tym częściej badani określali cel mediacji, jako niezależny od woli stron.
Zależność ta była istotna statystycznie na poziomie 0,028 (istotność dwustronna).
Szczegółowy rozkład zmiennej prezentuje Tabela nr 13.
Tabela 13. Postrzeganie celu mediacji w zależności od zaangażowania mediacyjnego

Zaangażowanie mediacyjne

Cel zależny od stron

Cel niezależny od stron

Zaangażowanie małe: 1 sesja w
miesiącu

62 %

39 %

Zaangażowanie średnie: 2 – 4 sesje
w miesiącu

50 %

50 %

19 %

81 %

Zaangażowanie duże: powyżej 5
sesji w miesiącu

Znaczenie porozumienia
Badanych proszono o wskazanie, jak znaczące dla sukcesu mediacji jest zawarcie
porozumienia. Rozróżniono dwie perspektywy: znaczenia porozumienia w odbiorze
społecznym i w ocenie własnej mediatora.
Zdaniem 93,2 % badanych w ocenie społecznej porozumienie jest istotną (23,7 %),
lub wręcz kluczową (69,5 %) przesłankę sukcesu w mediacji. Osobiście myśli tak jednak
już tylko 66,1 % badanych mediatorów, z tego tylko 6,7 % uważa porozumienie za
kluczowe. Średnia waga porozumienia w ocenie społecznej wyniosła 4,64 punktu, a w
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ocenie osobistej 3,56 punktu (w skali pięciopunktowej). Szczegółowe dane przedstawia
Wykres nr 3.
Wykres nr 3

Odnotowano istotne zależności między oceną znaczenia porozumienia, a
szczególnymi typami praktyki mediacyjnej oraz wskazanym typem kluczowej placówki
edukacyjnej. Znaczący wpływ na ocenę znaczenia porozumienia ma praktyka cywilna
(zarówno na poziomie projekcyjnej oceny społecznej, jak i oceny osobistej) oraz rodzinna
(tylko na poziomie oceny osobistej). Istotny okazał się także wpływ kluczowego ośrodka
edukacyjnego z grupy powiązanej z SMR.
Mediatorzy z praktyką w obszarze cywilnym przykładają do porozumienia
znacznie wyższą wagę, niż mediatorzy bez takiej praktyki, zarówno w obszarze oceny
osobistej (średnia waga porozumienia: 3,73 pkt - mediatorzy z praktyką cywilną, 3,21 pkt mediatorzy bez takiej praktyki), jak i społecznej (średnia waga porozumienia: 4,75 pkt mediatorzy z praktyką cywilną, 4,39 pkt mediatorzy bez takiej praktyki) 100. Istotność

100

Na potrzeby prowadzonych badań przyjęto definicję, zgodnie z którą „praktyka w obszarze cywilnym”
obejmuje sprawy z zakresu wąsko rozumianego prawa cywilnego z wyłączeniem spraw gospodarczych,
rodzinnych i pracowniczych. Nie podważa to przekonania, że mediatorem cywilnym (w szerokim rozumieniu)
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(dwustronna) związku między tymi zmiennymi wynosi 0,038 dla oceny społecznej oceny
znaczenia porozumienia i 0,024 dla indywidualnej oceny znaczenia porozumienia.
Praktyki w zakresie mediacji rodzinnej jest istotna w przypadku osobistej oceny
znaczenia porozumienia (p = 0,030, istotność dwustronna). Działa ona jednak w
odwrotnym kierunku niż praktyka w obszarze mediacji cywilnej: mediatorzy mający
praktykę w zakresie mediacji rodzinnych rzadziej niż ich koledzy bez takiej praktyki
uważali porozumienie za istotne, lub kluczowe, częściej natomiast wybierali odpowiedzi,
że zawarcie porozumienia ma niewielkie znaczenie, lub trudno je oszacować (średnia waga
porozumienia: 4,11 pkt - mediatorzy z praktyką rodzinna, 3,46 pkt - mediatorzy bez takiej
praktyki).
Zależność między oceną wagi porozumienia a prowadzeniem mediacji rodzinnej
współwystępuje z inną zależnością, łączącą ocenę wagi porozumienia (zarówno w
wymiarze społecznym, jak i osobistym) z kluczową jednostkę edukacyjną z grupy SMR.
Mediatorzy, dla których kluczową placówką edukacyjną był któryś z ośrodków z grupy
SMR (często będą to więc zapewne mediatorzy z praktyką rodziną) przykładają do
znaczenia porozumienia istotnie niższą wagę, niż ich koledzy – zarówno w obszarze
osobistym (średnia waga porozumienia: 4,53 -

osoby wskazujące kluczowy ośrodek

edukacji praktycznej z grup SMR, 4,82 – pozostali badani), jak i społecznym
(odpowiednio: 3,38 i 3,86). Istotność (dwustronna) dla znaczenia społecznego wynosi
0,036, zaś dla znaczenia osobistego 0,024.
Rola mediatora
Rola mediatora (w wąskim rozumieniu funkcji pełnionej w toku mediacji) definiowana
była na podstawie danych dotyczących aktywności mediatora w toku mediacji oraz
poziomu deklarowanej przez niego kontroli nad procesem. Na podstawie rozkładu tych
zmiennych mediatorzy byli klasyfikowane do jednej z trzech kategorii: towarzyszy (brak
aktywności lub niska aktywność, brak kontroli lub niska kontrola), liderów (wysoka
aktywność/dyrektywność, pełna kontrola przez większość czasu lub przez cały czas) i

jest osoba prowadząca praktykę w przynajmniej jednym ze wskazanych obszarów: mediacji cywilnych,
gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, akademickich.
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moderatorów (wszystkie pozostałe przypadki)101. Badani byli także proszeni o
samodzielne przypisanie się do jednej ze wskazanych kategorii. Na podstawie zestawienia
roli przypisanej zewnętrznie i wewnętrznie powstawał wskaźnik spójności zgodności ról.
Do dalszych analiz wykorzystana została zmienna roli zdefiniowanej zewnętrznie oraz
zmienna spójności ról.

Sposób pełnienia roli mediatora
Na podstawie kryterium zewnętrznego 80 % badanych zostało przypisanych do roli
moderatora, a niecałe 17 % do roli lidera. W kategorii towarzysza znalazła się tylko jedna
osoba. Rozkład autodefinicji przedstawiał się inaczej: towarzysz – 27 %, moderator – 63
%, lider – 10 %.
W przypadku 57 % badanych osób stwierdzono spójność między kategoriami
przypisanymi mediatorom zewnętrznie, a kategoriami przypisywanymi przez nich samym
sobie. Największe przesunięcie obserwujemy w gronie osób definiujących się, jako
towarzysze. Rolę tę przypisało sobie 27 % badanych, podczas gdy w rzeczywistości na
podstawie oceny zewnętrznej sklasyfikowano tak tylko jedną osobę (mniej niż 2 %
badanych) . Porównanie rozkładów zmiennych prezentuje Wykres nr 4

101

W sytuacjach granicznych przesądzającą rolę miała autodefinicja roli dokonana przez samego mediatora.
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Wykres nr 4

Role przyjmowane przez mediatorów w toku mediacji
90%

80%

Odsetek badanych

70%
60%
50%

Autodefinicja

40%

81,0%

Ocena zewnętrzna

62,7%

30%
20%
10%

27,1%
10,2%

2,0%

17,0%

0%
Towarzysz

Moderator

Lider

Spójność ról przypisanych samodzielnie i zdefiniowanych zewnętrznie była
wyraźnie wyższa w przypadku mediatorów okazjonalnych, niż w przypadku mediatorów
zawodowych (odpowiednio 72 % do 45 %), zmniejszała się natomiast wraz ze wzrostem
zaangażowania mediatora (85 % - zaangażowanie niskie, 54 % - zaangażowanie średnie,
44 % - zaangażowanie wysokie).
Zewnętrzna definicja roli mediatora miała związek z wykształceniem. Zmiennymi
różnicującymi były: zawód wyuczony badanego oraz kluczowa placówka edukacyjna. W
podgrupach wydzielonych ze względu na zawód wyuczony wykazano związek istotny
statystycznie między rolą pełnioną w mediacji, a byciem przedstawicielem zawodu innego
niż nauki społeczne lub prawne (zależność istotna statystycznie na poziomie 0,037, przy
założeniu istotności dwustronnej). Przedstawiciele tej grupy zdecydowanie częściej niż
inni przyjmują w mediacji rolę lidera (36,3 % - przedstawiciele innych zawodów niż nauki
społeczne i prawne, 13,3 % - przedstawicieli nauk społecznych i 6,3 % - przedstawiciele
nauk prawnych).
W podgrupach wydzielonych ze względu na kluczową placówkę edukacyjną
wykazano związek istotny statystycznie między rolą pełnioną w mediacji, a wskazaniem
jako kluczowego ośrodka edukacji praktycznej powiązanego z PCM (zależność istotna
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statystycznie na poziomie 0,016, istotność dwustronna). Badani wykształceni przez PCM
zdecydowanie częściej niż pozostali przyjmują w mediacji rolę lidera (37,5 % do 9,5 %).

Aktywność mediatora w trakcie mediacji
W badaniu zapytano mediatorów o ich poziom aktywności w trakcie mediacji. Zgodnie z
ujęciem tematu w literaturze przedmiotu, w toku mediacji możliwe jest podejmowanie
przez mediatorów działań dotyczących materii sporu (np. ewaluacja stanu faktycznego i
prawnego,

wartościowanie

poszczególnych

rozwiązań,

formułowanie

propozycji

ugodowych, sytuowanie problemów w kontekście psychologicznym lub prawnym, etc.)
oraz działań o charakterze proceduralnym, odnoszących się do procesu komunikacji (np.
stwarzanie przestrzeni do wypowiedzi każdej ze stron, wsparcie w budowaniu
wzajemnego zrozumienia, praca z emocjami, pomoc w przełamywaniu impasu, etc.).
Badani proszeni byli o wskazanie poziomu swojej aktywności w mediacji w
obszarze meritum sporu oraz w obszarze działań proceduralnych. Odpowiedzi
zaznaczane były na skali pięciostopniowej, od braku aktywności, do wysokiej
aktywności/dyrektywności. Średni deklarowany poziom aktywności merytorycznej
wyniósł 2,47 punktu, zaś proceduralnej 3,85 punktu w skali pięciopunktowej. Nieco
ponad 10 % badanych zadeklarowało brak aktywności w obszarze meritum sporu, a
pozostałe 90 % osób określiło swoją aktywność w tym obszarze, jako sporadyczną lub
średnią (zależną od potrzeb stron). Inaczej wyglądał rozkład aktywności w obszarze
proceduralnym: wskazania mediatorów dzieliły się między średnią aktywność (zależną od
potrzeb stron), średnio wysoką aktywność i wysoką aktywność/dyrektywność.
Porównanie rozkładu zmiennych aktywności merytorycznej i proceduralnej przedstawia
Wykres nr 5.
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Wykres nr 5

Uwarunkowania aktywności proceduralnej
Odnotowano istotne statystycznie zależności pomiędzy poziomem aktywności
proceduralnej, a niektórymi zmiennymi opisującymi wykształcenie mediatora: kluczową
placówką edukacyjną, formą edukacji oraz zawodem wyuczonym.
Związek pomiędzy poziomem aktywności proceduralnej a placówką edukacyjną z
grupy PCM jest istotny statystycznie na poziomie 0,029 (istotność dwustronna). Średni
poziom aktywności proceduralnej osób, dla których kluczowa była edukacja w
placówkach z grupy PCM wynosi 4,18 pkt (w skali pięciostopniowej), podczas gdy dla
pozostałych jest to 3,71 pkt. Zaobserwowano również związek pomiędzy poziomem
aktywności proceduralnej, a edukacją akademicką w ramach odbywanych studiów
(istotność dwustronna na poziomie 0,044) oraz edukacją poprzez współpracę

z

doświadczonym mediatorem (istotność dwustronna na poziomie 0,015). Osoby, które
zdobywały wiedzę na temat mediacji poprzez edukację akademicką charakteryzują się
średnim poziomem aktywności na poziomie 3,56, podczas gdy wśród pozostałych
badanych średni wynik wynosi 3,98. Edukacja poprzez współpracę z doświadczonym
mediatorem przekłada się na średni wynik 3,71, zaś brak tej edukacji daje średni wynik
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4,18. Istnieje również związek między poziomem aktywności proceduralnej, a zawodem
prawnika (istotność dwustronna na poziomie 0,008). Poziom aktywności proceduralnej
prawników wynosi średnio 3,44, podczas gdy mediatorzy niebędący prawnikami są
aktywni proceduralnie średnio na poziomie 3,98.
Podsumowując zaobserwowane prawidłowości: edukacja akademicka, współpraca
z doświadczonym mediatorem oraz zawód prawnika zmniejszają średni poziom
aktywności proceduralnej mediatora i zdecydowanie ograniczają jego dyrektywność.
Edukacja w placówce edukacyjna z grupy PCM zwiększa średni poziom aktywności
proceduralnej mediatora oraz szansę na dyrektywność.
Uwarunkowania aktywności merytorycznej
W przypadku aktywności merytorycznej odnotowano zależność między zmienną
poziomu aktywności merytorycznej, a edukacją poprzez współpracę z doświadczonym
mediatorem (istotność dwustronna 0,017). Osoby edukujące się poprzez współpracę z
doświadczonym mediatorem miały wyższy średni poziom aktywności merytorycznej
(2,57), niż osoby niemające takiej edukacji (2,19).

Sposoby działania mediatorów w mediacji
Punktem wyjścia do opisu sposobu działania mediatorów w mediacji było zbadanie
znajomości poszczególnych modeli oraz gotowości do ich stosowania. Kolejnym krokiem
było zebranie deklaracji mediatorów odnośnie modeli stosowanych przez niech w
praktyce. Jednocześnie na podstawie zebranych danych na temat mapy filozoficznej i
działań mediatorów, badanym przypisane zostały (meta) modele mediacji. Końcowy
etapem działań badawczych było zestawienie modeli deklarowanych z modelami
przypisanymi i sprawdzenie poziomu ich spójności.
Znajomość modeli mediacji
Badanych poproszono o określenie poziomu znajomości przedstawionych modeli
mediacji, zgodnie ze skalą: nie znam, mam ogólną orientację, znam. W kafeterii
odpowiedzi znalazły się podstawowe modele znane z literatury, opisane bliżej w rozdziale
pierwszym niniejszej pracy, tj. mediacja facylitatywna, ewaluatywna, transformatywna,
terapeutyczna, narratywna, humanistyczna, strategiczna, systemowa. Mediatorzy mogli
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także wskazać stosowanie innych modeli.

Dodatkowo do listy dopisany został

nieistniejący model mediacji buforowej, będący wskaźnikiem weryfikującym poziom
zafałszowania udzielanych odpowiedzi.
Największa liczba badanych deklarowała znajomość mediacji facylitatywnej
(82,5%), następnie na liście znanych model znalazły się mediacja ewaluatywna,
transformatywna i terapeutyczna (odpowiednio 58%, 51%, 46 %).

Trzecią grupę

stanowiły mediacja narratywna, humanistyczna i systemowa, których znajomość
deklarowało nieco ponad 1/5 badanych (odpowiednio: 29%, 22%, 21%). Znajomość
pozostałych modeli pozostawała na poziomie niższym niż 20 % Co ciekawe, mniej więcej
co dziesiąty badany deklarował znajomość nieistniejącego modelu mediacji buforowej.
Wskazana kolejność zmienia się nieco, jeśli uwzględnimy kryterium rozpoznawalności
modeli mediacji (kategoria łącząca odpowiedzi: „znam” oraz „mam ogólną orientację”),
zmiany nie są jednak znaczące. Nieistniejącą mediację buforową rozpoznaje 22 %
badanych. Szczegóły przedstawia Tabela nr 14 i Wykres nr 6.
Tabela 14. Znajomość wybranych podejść mediacyjnych

Podejście mediacyjne

Znajomość

Ogólna
orientacja

Brak znajomości

Mediacja facylitatywna

82,5%

14%

3,5 %

Mediacja ewaluatywna

58%

32%

10 %

Mediacja transformatywna

51%

42%

7%

Mediacja terapeutyczna

46%

20%

34 %

Mediacja narratywna

29%

30%

41 %

Mediacja humanistyczna

22%

31%

47 %

Mediacja systemowa

21%

14%

65%

Mediacja strukturalna

16%

22%

62 %

Mediacja strategiczna

11%

21%

68 %

Mediacja buforowa

10%

12%

78 %
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Wykres nr 6

Uszeregowanie modeli według odsetka osób deklarujacych
ich znajomość

Odsetek wskazań

Znajomość

100%
90%
80%
70%
60%
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40%
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20%
10%
0%

14%

32%

42%
20%

83%

58%

Ogólna orientacja

51%

46%

30%

29%

31%

22%

14%

22%

21%

16%

21%
11%

12%
10%

Modele uporządkowano również według kryterium braku znajomości: od
najczęściej nierozpoznawanych do najrzadziej nierozpoznawanych. Największy odsetek
badanych (78 %) wskazał, że nie zna nieistniejącego modelu mediacji buforowej. Na
kolejnych miejscach znalazły się modele: strategiczny, systemowy i strukturalny (ponad 60
% wskazań). Tylko 4 % badanych nie zna mediacji facylitatywnej, 7 % nie zna mediacji
transformatywnej, a co dziesiąta osoba przyznaje się do nieznajomości mediacji
ewaluatywnej. Szczegóły prezentuje Wykres nr 7.
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Wykres nr 7

Odsetek wskazań

Uszeregowanie modeli według odsetka osób,
deklarujących brak ich znajomości
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tj.

mediacja
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7%

modele
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o

4%

najwyższej

transformatywna

i

terapeutyczna. Odrębnie przeanalizowany zostanie szczególny model, jakim jest
stworzona na potrzeby badań mediacja buforowa.

Uwarunkowania znajomości wybranych modeli mediacji
Stopień znajomości modeli mediacji wiązał się z płcią, wykształceniem mediatora oraz
obszarem praktyki mediacyjnej.
Mężczyźni

częściej

niż

kobiety

deklarują

znajomość

modeli

mediacji

transformatywnej i ewaluatywnej (znajomość mediacji transformatywnej to odpowiednio:
75 % do 41 %, a mediacji ewaluatywnej 75 % do 51 %), zaś kobiety częściej niż
mężczyźni deklarują znajomość mediacji terapeutycznej (30 % do 20 %).
Znajomość modeli mediacji rozkłada się różnie w zależności od zawodu
wyuczonego osoby badanej (rozkłady zmiennych prezentuje Wykres nr 8). Prawnicy
zdecydowanie częściej niż pozostałe dwie grupy badanych deklarują znajomość modelu
ewaluatywnego (prawnicy - 89 %, przedstawiciele nauk społecznych - 45 %,
przedstawiciele innych zawodów - 45 %), częściej także deklarują znajomość mediacji
transformatywnej (prawnicy - 65 %, przedstawiciele nauk społecznych - 55 %,
229

przedstawiciele innych zawodów - 18 %) i nieznacznie częściej mediacji facylitatywnej
(prawnicy - 95 %, przedstawiciele nauk społecznych - 72 %, przedstawiciele innych
zawodów - 92 %). Odwrotnie rozkłada się natomiast znajomość mediacji terapeutycznej,
którą deklaruje jedynie 12 % prawników, 19 % przedstawicieli innych zawodów i 35 %
przedstawicieli nauk społecznych. Szczegóły prezentuje Wykres nr 8.
Wykres nr 8

Znajomość poszczególnych podejść mediacyjnych w
zależności od wyuczonego zawodu
Nauki społeczne

Prawnicy

Inne zawody

100%

Odsetek badanych

90%

95% 92%

80%
70%
60%
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50%

65%

55%

40%

45%

45%

30%

35%

20%

12% 19%

18%

10%

0%
Odnotowano
również zależność istotną statystycznie pomiędzy znajomością
Facylitatywna

Transformatywna

Ewaluatywna

Terapeutyczna

wskazanych modeli mediacji, a niektórymi rodzajami praktyki mediacyjnej. Odnotowany
związek istnieje między mediacją transformatywną a praktyką w obszarze mediacji
cywilnych, mediacją facylitatywna, a praktyką w obszarze mediacji cywilnych i

gospodarczych oraz mediacją ewaluatywna i praktyką w obszarze mediacji cywilnych,
gospodarczych i pracowniczych. Wśród osób, które posiadają wskazane typy praktyki
odsetek osób, które znają dane podejście mediacyjne jest znacząco wyższy, niż wśród
osób, które nie posiadają wskazanej praktyki. Dane liczbowe obrazujące istniejące
zależności prezentuje Tabela nr 15.
Tabela 15. Znajomość wybranych modeli mediacji w grupach wyróżnionych ze względu na prowadzoną
praktykę mediacyjną

Obszar praktyki mediacyjnej
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Znajomość
modelu:

Mediacje cywilne

Mediacje
gospodarcze

Mediacje
pracownicze

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

74 %

47 %

Nie

Mediacja
66 %
transformatywna

21 %

Mediacja
facylitatywna

95 %

58%

96%

74 %

Mediacja
ewaluatywna

76 %

21 %

78 %

44 %

Wykryto również zależność między znajomością modelu mediacji terapeutycznej, a
praktyką w obszarze mediacji rodzinnych i karnych. Osoby mające praktykę w obszarze
mediacji rodzinnej i karnej deklarują znacznie wyższą znajomość mediacji terapeutycznej,
niż osoby niemające takiej praktyki. Szczegóły prezentuje Tabela nr 16.
Tabela 16. Znajomość modelu mediacji terapeutycznej w grupach wyróżnionych ze względu na prowadzoną
praktykę mediacyjną

Obszar praktyki mediacyjnej
Mediacje rodzinne

Mediacje karne

Znajomość
modelu:

Tak

Nie

74 %

Nie

Mediacja
terapeutyczna

30 %

0%

45 %

16 %

Deklarowana znajomość mediacji buforowej
Szczegółowej

analizie

poddano

wyniki

w

zakresie

deklarowanej

znajomości

(nieistniejącego) modelu mediacji buforowej.
Zaobserwowano związek między deklarowaną znajomością mediacji buforowej, a
zawodem wyuczonym badanego. Związek ten nie ma charakteru istotnego statystycznie,
obrazuje jednak ciekawą prawidłowość, która może być znacząca dla analizy pozostałych
wyników badań. Przedstawiciele nauk prawnych wyraźnie rzadziej od przedstawicieli nauk
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społecznych i przedstawicieli innych zawodów deklarowali znajomość lub ogólną
orientację w zakresie mediacji buforowej (11 % prawników, 24 % przedstawicieli nauk
społecznych, i 27 % przedstawicieli innych zawodów). Wykryto także zależność (również
niemającą charakteru istotnego statystycznie) miedzy deklarowaną znajomością mediacji
buforowej, a zmienną profesjonalizmu mediatora. Mediatorzy okazjonalni zdecydowanie
częściej niż mediatorzy zawodowi deklarowali znajomość, lub ogólną orientację w zakresie
mediacji buforowej (odpowiednio: 31 % i 11 %).
Stopień znajomości mediacji buforowej okazał się również związany z rodzajem
odbytej edukacji specjalistycznej w obszarze mediacji. Osoby, dla których edukacyjnie
kluczowa była jednostka akademicka o profilu psychologicznym zdecydowanie częściej
deklarowały znajomość mediacji buforowej, niż osoby, dla których kluczowa była
jednostka akademicka o profilu prawnym, lub osoby, które w ogóle nie przywoływały
edukacji akademickiej (odpowiednio: 29 %, 0% i 13 %).
Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób rysuje się na tym tle znajomość mediacji
buforowej w grupie osób, które korzystały zarówno z edukacji akademickiej o profilu
psychologicznym, jak i prawnym. Ani jedna z tych osób nie zadeklarowała znajomości
mediacji buforowej, za to aż 40 % wskazało, że ma ogólna orientację w tym obszarze, co
po zsumowaniu dwóch kategorii stawiałoby osoby łączące oba typy edukacji bliżej do
osób, które odbyły edukację psychologiczną (43% zna, lub orientuje się), niż do osób,
które odbyły edukację prawną (0 % zna, lub orientuje się). Szczegółowe rozkłady
zmiennych prezentuje Wykres nr 9.
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Wykres nr 9

Porównanie poziomu znajomości mediacji buforowej
ze względu na typ kluczowej edukacji akademickiej
Znam

Mam ogólną orientacje

Nie znam

Odsetek wskazań

100%
80%

57%

60%

60%

75%

100%
40%

14%

20%

40%

29%

0%
Edukacja
psychologiczna

0%
Edukacja prawna

0%
Edukacja
psychologiczna i
prawna

13%
13%
Brak edukacji
akademickiej

Stosowany model mediacji – deklaracje mediatorów
Badanych zapytano o to, jaki model mediacji stosują w swojej praktyce mediacyjnej.
Respondenci mogli wybrać odpowiedź z kafeterii przedstawionych propozycji, lub
wskazać model inny niż zaproponowane. W pytaniu nie zostało wyraźnie zaznaczone, ile
odpowiedzi należy zaznaczyć. Pomimo to nieco ponad połowa (56 %) badanych
zaznaczyła jedną odpowiedź, 20 % badanych – dwie, 24 % badanych - trzy lub więcej.
Średnio badany wskazywał 1,68 modeli mediacji. Co ciekawe, wykryto związek między
znajomością mediacji buforowej, a średnią liczbą wskazywanych podejść mediacyjnych:
osoby deklarujące „znajomość” lub „ogólną orientację” mediacji buforowej wskazywały
średnio ok. 2,7 podejścia, natomiast osoby, które deklarowały brak znajomość mediacji
buforowej wskazywały zdecydowanie mniej stosowanych podejść - średnio 1,5.
Przeważająca

większość

mediatorów

deklarowała

stosowanie

mediacji

facylitatywnej (76%). Nieco ponad jedna czwarta badanych deklarowała stosowanie
mediacji transformatywnej (27%), a mniej niż jedna piąta – mediacji terapeutycznej (17%).
Pozostałe modele mediacji były wskazywane przez mniej niż 10 % badanych. Żaden z
badanych nie zadeklarował stosowania mediacji strategicznej, ani buforowej. Spośród
osób badanych 9 % wskazało, że w praktyce mediacyjnej łączy stosowanie różnych
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modeli - zgodnie z przyjętą terminologią, opisaną przy okazji omawiania modeli mediacji,
podejścia te wpisują się w model mediacji integratywnej. Szczegółowe rozkłady
odpowiedzi przedstawia Wykres nr 10.
Wykres nr 10

Stosowany model mediacji (deklaracja mediatora)
80%

76%

Odsetek wskazań

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

27%

17%
10%

9%

9%

7%

7%

7%

0%

Uwarunkowania (deklaracji) stosowania określonych modeli mediacji
Ze względu na ograniczoną liczebność grupy badanych, w przypadku rzadziej
stosowanych modeli (wybieranych przez 10 % badanych lub mniej) liczebność grup
uniemożliwiała w zasadzie analizy o charakterze statystycznym. Zatem jakiekolwiek
analizy w tym obszarze możliwe były jedynie w odniesieniu do modeli mediacji
facylitatywnej, transformatywnej i terapeutycznej.
Zaobserwowano związek między deklarowanym modelem mediacji a płcią,
doświadczeniem mediacyjnym oraz wykształceniem (w tym zawodem wyuczonym, formą
edukacji oraz kluczowym ośrodkiem edukacyjnym).
Stosowanie mediacji transformatywnej deklaruje więcej mężczyzn, niż kobiet
(odpowiednio: 38 % i 23 %), odwrotnie jest w przypadku mediacji terapeutycznej, której
prowadzenie częściej deklarują kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 21 % i 6 %).
Częstotliwość deklaracji stosowania mediacji transformatywnej wzrasta z poziomem
zaangażowania mediacyjnego (zmienna doświadczenia mediatora). Stosowanie mediacji
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transformatywnych deklaruje 15 % mediatorów prowadzących 1 sesje mediacyjną
miesięcznie, 21 % mediatorów prowadzących od 2 do 4 sesji miesięcznie oraz 39 %
mediatorów prowadzących powyżej 5 sesji miesięcznie.
Wykazano występowanie różnic rozkładów deklaracji o stosowanych modelach
mediacji w grupach wyodrębnionych ze względu na zawód wyuczony. Różnice występują
w przypadku mediacji facylitatywnej i terapeutycznej. Prowadzenie mediacji facylitatywnej
wyraźnie rzadziej niż pozostałe osoby deklarują przedstawiciele nauk społecznych (100%
- przedstawiciele innych zawodów niż prawo i nauki społeczne, 94 % - przedstawiciele
nauk prawnych i 60 %- przedstawiciele nauk społecznych). Zależność między deklaracją
prowadzenia mediacji facylitatywnej a zawodem wyuczonym z obszaru nauk społecznych
jest istotna statystycznie na poziomie p = 0,001 (istotność dwustronna). Z odwrotną
prawidłowością mamy do czynienia w przypadku mediacji terapeutycznej, której
stosowanie przedstawiciele nauk społecznych deklarują znacznie częściej (23%), niż
prawnicy (6%), czy przedstawiciele innych zawodów (9%). W przypadku mediacji
terapeutycznej odsetek wskazań jest zbyt mały, by można było skutecznie wykazać
istotność statystyczną obserwowanej prawidłowości.
Wykryto związek między deklaracjami stosowania mediacji facyliatytwnej, a
wskazywaniem, jako kluczowych dla edukacji: placówki akademickiej o profilu prawnym
(istotność dwustronna na poziomie p= 0,024) oraz placówki z grupy SMR (istotność
dwustronna na poziomie p= 0,01). W gronie mediatorów z doświadczeniem edukacji
akademickiej o profilu prawnym 95 % osób deklaruje stosowanie mediacji facylitatywnej,
a w gronie osób bez takiego doświadczenia – tylko 67,5 %. Odwrotny jest kierunek
zależności w przypadku zmiennej edukacji w placówkach z grupy SMR: stosowanie
mediacji facylitatywnej deklaruje 65 % spośród osób edukujących się w placówkach grupy
SMR i 95 % pozostałych badanych.
Wykazano także istnienie zależności istotnych statystycznie między deklaracją
stosowania mediacji facylitatywnej, a formami edukacji: edukacją akademicką w ramach
studiów (istotność dwustronna na poziomie p= 0,044) i edukacją poprzez formalny staż
mediacyjny (istotność dwustronna na poziomie p= 0,030).

W przypadku edukacji

akademickiej kierunek zależności jest podobny, jak w przypadku akademickiej edukacji o
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profilu prawnym – 95 % osób z tej grupy deklaruje stosowanie mediacji facylitatywnej
(podczas gdy jest to 65 % osób bez takiej edukacji). Podobnie działa formalny staż
mediacyjny: stosowanie mediacji facylitatywnej deklaruje 90 % osób, które go odbyły i
tylko 63 % z grona pozostałych.
Stosowany meta model mediacji - definicja zewnętrzna
Zebrane na podstawie kwestionariusza dane na temat mapy filozoficznej mediacji
mediatorów, w tym celu mediacji i roli mediatora, uzupełnione informacjami dotyczącymi
poziomu aktywności i kontroli mediatora pozwoliły sklasyfikować zaobserwowane
podejścia do mediacji zgodnie z autorską systematyką modeli mediacji opracowaną na
podstawie przeprowadzonych badań źródłowych (szczegółowy opis systematyki
zaprezentowano w rozdziale pierwszym). Na podstawie wyników badań każdemu
mediatorowi został przypisany jeden z sześciu meta modeli mediacji: mediacja
sterowanego rozwoju, mediacja wspieranego rozwoju, mediacja rozwojowa, mediacja
oparta na wiedzy fachowej, mediacja klasyczna i mediacja towarzysząca.
Zewnętrzna definicja realizowanego przez mediatora sposobu działania,
formułowana w kategoriach meta modelu mediacji, jest swoistym łącznikiem pomiędzy
przestrzenią subiektywnych przeżyć wewnętrznych jednostki, kreujących wyobrażony
obraz roli mediatora, a przestrzenią realnie obserwowanych indywidualnych działań i
zachowań, w których przejawia się jednostkowa realizacja przyjętej roli. Jako, że jednym z
celów badawczych tej pracy jest zbadanie osobowościowej definicji roli mediatora w
szerokim zakresie obejmującym zarówno internalizację, jak i wdrażanie norm, w
badaniach uwzględniona została zarówno subiektywna perspektywa mediatorów, jak i
obszar intersubiektywnie weryfikowanych działań rzeczywistych. Identyfikacja meta
modeli mediacji odbywa się na podstawie zebranych w wywiadzie kwestionariuszowym
informacji nt. poglądów oraz aktywności mediacyjnej mediatorów, co oznacza, że choć
nie opiera się ona na obserwacji rzeczywistych działań i zachowań, ma charakter bardziej
zobiektywizowany, niż intuicyjne deklaracje badanych nt. stosowanego modelu mediacji.
Modele mediacji zidentyfikowane na podstawie zebranych informacji wpisywały się
w pięć spośród sześciu kategorii: mediacji sterowanego rozwoju (8,5 %), mediacji opartej
na wiedzy fachowej (8,5%), mediacji wspieranego rozwoju (44 %), mediacji klasycznej (27
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%) i mediacji towarzyszącej (choć w ten model wpisała się tylko jedna badana osoba). Typ
mediacji rozwojowej pozostał pusty. W przypadku jednej osoby ze względu na brak
jednoznacznego określenia celu i roli nie było możliwe wskazanie modelu. Pewna grupa
badanych, co do których nie było możliwe jasne zdefiniowanie celu, przy zdefiniowanej
roli moderatora została zaliczona do dodatkowej kategorii modelu mieszanego (8,5 %)
sytuującego się pomiędzy mediacją klasyczną, a mediacją wspieranego rozwoju. Trudno
stwierdzić, czy model mieszany to odrębny model, czy tylko grupa podejść, których nie
udało się z różnych względów przypisać do właściwego modelu.
Szczegółowy rozkład wyników przedstawia Wykres nr 11.
Wykres nr 11

Rozkład modeli mediacji
mediacja sterowanego rozwoju: 8,5 %
mediacja oparta na wiedzy fachowej: 8,5
%
mediacja wspieranego rozwoju: 44 %
model mieszany: 8,5 %
mediacja klasyczna: 27 %
mediacja rozwojowa: 0 %
mediacja towarzysząca: 1,50 %

Ze względu na niską liczebność modeli opierających się na roli towarzysza, tj. mediacji
rozwojowej i mediacji towarzyszącej typy te zostały pominięte w dalszych analizach. W
kolejnych badaniach uwzględniono więc następujących pięć modeli:
 Mediacja sterowanej zmiany: 8,5 %
 Mediacja sterowanego porozumienia: 8,5 %
 Mediacja wspieranej zmiany: 44 %
 Mediacja wspieranego porozumienia: 27%
 Model mieszany: 8,5%
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Uwarunkowania stosowanego meta modelu mediacji
W toku badań wykryto związki między stosowaniem danego (meta) modelu mediacji a
zmiennymi demograficznymi: płcią i wiekiem badanych, a także wykształceniem
mediatora: zawodem wyuczonym i formą edukacji specjalistycznej oraz jego
profesjonalizacją.
Kobiety częściej niż mężczyźni stosowały meta model mediacji klasycznej
(odpowiednio 50% do 31 %), wyłącznie kobiety stosowały meta model sterowanego
rozwoju (7 %). Mężczyźni nieco częściej niż kobiety trafiali do kategorii mediacji
niedookreślonej (odpowiednio 19 % i 5 %).
Meta model mediacji opartej na wiedzy fachowej znacząco częściej stosowały
osoby z najstarszej grupy wiekowej, tj. powyżej 56 roku życia (40 % wskazań, na tle
średniej na poziomie 9 % wskazań dla całej grupy badanych). Różnica miała charakter
istotny statystycznie.
Istotną zmienną różnicującą okazał się zawód wyuczony badanych. Zależność
istotna statystycznie dotyczyła związku między meta modelem mediacji opartej na wiedzy
fachowej, a zawodem innym niż nauki społeczne i prawne. Ponad 30 % przedstawicieli tej
grupy zawodowej stosuje mediację opartą na wiedzy fachowej, co jest istotnie wyższym
wynikiem, niż w pozostałych grupach zawodowych (nauki społeczne: 7 %, nauki prawne:
0%).
Różnice odnotowano również analizując udział przedstawicieli wyodrębnionych
grup zawodowych wśród osób stosujących dany meta model mediacji. Mediacja oparta na
wiedzy fachowej jest stosowana w 60 % przez przedstawicieli innych zawodów niż prawo
i nauki społeczne oraz w 40 % przez przedstawicieli nauk społecznych. Mediacji tej nie
stosują przedstawiciele nauk prawnych. Odnotowane różnice mają charakter istotny
statystycznie (istotność dwustronna na poziomie p= 0,042).
Po

rozbiciu

zmiennej

modelu

mediacji

na

pięć

odrębnych

zmiennych

dychotomicznych, z których każda uwzględniała odrębny model (osoby stosujące dany
model versus osoby, które go nie stosują) udało się dodatkowo wykazać istnienie
następujących zależności istotnych statystycznie między:
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 wykorzystywaniem meta modelu mediacji klasycznej, a zawodowym charakterem
działań mediatora (istotność dwustronna na poziomie p= 0,031). Model mediacji
klasycznej wykorzystuje 23 % mediatorów niezawodowych i 60 % mediatorów
zawodowych.


wykorzystywaniem meta modelu mediacji wspieranego rozwoju, a edukacją
poprzez kompleksowe szkolenie mediacyjne (istotność dwustronna na poziomie
p= 0,035). Model mediacji wspieranego rozwoju stosuje 38 %, które odbyły
kompleksowe szkolenie mediacyjne i aż 78 % osób z tych, które takiego szkolenia
nie odbyły. Odwrotny kierunek zależności widzimy w przypadku modelu mediacji
klasycznej, który stosuje 32 % uczestników kompleksowe szkolenia mediacyjnego i
11 % osób, które w takim szkoleniu nie uczestniczyły (zależność ta nie jest jednak
istotna statystycznie!).

Trafność samoopisu mediatorów
Na podstawie zebranych danych przeanalizowano trafność deklaracji mediatorów.
Zbadano na ile deklarowane przez mediatorów modele mediacji wpisują się w przypisane
im meta modele. Deklarację mediatora sklasyfikowano, jako w pełni trafną – jeśli
wszystkie wskazane przez niego modele prowadzenia mediacji wpisywały się w przypisany
mu meta model, częściowo trafną– jeśli przynajmniej jeden z modeli wpisywał się w
przypisany meta model, lub nietrafną – jeśli żadne z podejść nie wpisywało się przypisany
meta model.
Trafnie i częściowo trafnie zidentyfikowało swój model mediacji 40 %
mediatorów. Ponad połowa badanych (52 %) wskazała modele mediacji, z których żaden
nie wpisywał się w realizowane przez nich meta modele. Niecałe 10 % osób znalazło się
poza klasyfikacją w związku ze wskazaniem „podejścia integratywnego”, łączącego
elementy różnych podejść mediacyjnych, a przez to niemożliwego do sklasyfikowania w
ramach stworzonej typologii. Wyniki zbiorcze prezentuje Wykres nr 12.
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Wykres nr 12

Trafność deklaracji mediatorów

9%

19%
Trafne
Częściowotrafne
Nietrafne

21%

Model integratywny

52%

Uwarunkowania trafności deklarowanych modeli mediacji
Trafność deklaracji modelu mediacji okazała się związana z wiekiem, zaangażowaniem
mediatora oraz obszarem praktyki mediacyjnej.
Częściowo trafna deklaracja stosowanego modelu mediacji zdecydowanie częściej
charakteryzowała badanych z najstarszej grupy wiekowej (50 % mediatorów powyżej 55
roku życia), niż badanych z grup młodszych (odpowiednio: 17 % dla 25 – 35 -latków, 26
% dla 36- 45 –latków i 0 % dla 46 – 55 latków). Zaobserwowana różnica ma charakter
istotny statystycznie. Warto zwrócić uwagę, że zaobserwowana istotność statystyczna
wydaje się być częścią szerszej prawidłowości, którą obrazują wyniki zawarte w poniższej
tabeli nr 17.
Tabela 17. Trafność deklarowanego modelu mediacji w poszczególnych grupach wiekowych

25 – 35 lat

36 – 45 lat

46 – 55 lat

55 – 65 lat

Pełna trafność

22%

10,5%

30%

17%

Częściowa trafność

17%

26%
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50 %

Brak trafności

56,5%

47%

60%

Model integratywny

4%

16%

10%

33%

Różnica między przedstawicielami najstarszej grupy wiekowej, a pozostałymi
badanymi jest widoczna również wówczas, gdy stworzymy łączną kategorie odpowiedzi
przynajmniej częściowo trafnych. Trafne i częściowo trafne deklaracje charakteryzowały
blisko 70 % badanych z najstarszej grupy wiekowej i mniej niż 40 % badanych z
pozostałych grup wiekowych. Najstarszą grupę respondentów wyróżniało także nie
stosowanie modelu integratywnego.
Poziom
doświadczenie

trafności
mediacyjne

deklarowanych

modeli

badanych

(mierzone

mediacji

różnicowało

kategoriami

także

zaangażowania

mediacyjnego). Wśród osób o najwyższym zaangażowaniu mediacyjnym odsetek osób,
których deklaracje były całkowicie nietrafne wyniósł 20 % i był zdecydowanie niższy, niż
w pozostałych grupach (odpowiednio: 46 % w grupie o najniższym zaangażowaniu i nieco
ponad 60 % w grupie o średnim zaangażowaniu).

Na podstawie przedstawionych

wyników można wysnuć wniosek, że wysokie zaangażowanie mediacyjne zmniejsza
ryzyko braku trafności deklarowanego modelu mediacji.
Wykryto także istotny statystycznie związek między częściową trafnością deklaracji
mediatora, a praktyką w zakresie mediacji cywilnych (p = 0,024, istotność dwustronna).
Wśród osób prowadzących praktykę w obszarze mediacji cywilnej odsetek częściowej
trafności deklaracji mediatorów wynosił 30 %, natomiast w gronie mediatorów nie
prowadzących takiej praktyki odsetek ten wyniósł 5%.

Trafność autoidentyfikacji z poszczególnymi meta modelami
W toku analiz podzielono mediatorów na grupy w zależności od przypisanego meta
modelu mediacji i w każdej z grup zbadano, jakie były deklarowane przez mediatorów
modele mediacji. Sprawdzono w ten sposób, czy można wskazać meta modele mediacji, z
którymi mediatorzy identyfikują się bardziej trafnie, niż z innymi.

241

Poniżej na Wykresach nr 13 - 17 przedstawiono odnotowane prawidłowości.
Kolorami zaznaczono te modele, które zgodnie z klasyfikacją wpisują się w rzeczywistości
w dany meta model. Podejścia mediacyjne zaznaczone na biało obrazują nietrafne
deklaracje mediatorów.
Mediatorzy wpisujący się w meta model sterowanego rozwoju zadeklarowali
stosowanie pięciu różnych podejść, z których żadne nie wpisuje się w rzeczywistości we
wskazany model. Jest to o tyle zrozumiałe, że w literaturze nie zostały opisane podejścia,
które zgodnie z przyjętą typologią wypełniałyby założenia wskazanej kategorii, modeli
takich nie było także w przedstawionej badanym kafeterii. Adekwatne wpisanie się we
wskazaną kategorię „modelu sterowanego rozwoju” wymagałoby zadeklarowania przez
mediatora stosowania podejścia spoza listy. Mediatorzy stosujący mediacje sterowanego
rozwoju deklarowali średnio 3 modele mediacyjne.
Wykres nr 13

Model mediacji sterowanego rozwoju
ewaluatywna
6%

terapeutyczna
13%

transformatywna
27%

humanistyczna
27%
facylitatywna
27%

Mediatorzy wpisujący się w meta model mediacji opartej na wiedzy fachowej
zadeklarowali stosowanie siedmiu różnych podejść, z których trzy (zaznaczone kolorami)
w istocie wpisywały się we wskazany model. Trudno przesądzić na ile w model wpisuje się
mediacja integratywna (9%). W sumie adekwatne deklaracje (bez uwzględnienia mediacji
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integratywnej102) stanowiły 46 % deklaracji mediatorów. Mediatorzy stosujący mediację
opartą na wiedzy fachowej deklarowali średnio 2,2 modele mediacji.
Wykres nr 14

Model mediacji opartej na wiedzy fachowej
integratywna ewaluatywna
9%
9%

strukturalna
18%

terapeutyczna
19%

facylitatywna
18%

systemowa
18%

humanistyczna
9%

Spośród dziewięciu podejść wskazanych przez mediatorów wpisujących się w meta
model wspieranego rozwoju tylko dwa (zaznaczone kolorem) były adekwatne. Jak widać
na wykresie tylko 10 % deklaracji mediatorów stosujących ten meta model mediacji były
zgodnych z rzeczywistością. Mediatorzy stosujący model wspieranego rozwoju
deklarowali średnio 1,4 modelu mediacji.

102

W kolejnych analizach mediacja integratywna będzie zaznaczona na wykresie, nie będzie jednak
uwzględniana jako model wpisujący się w poszczególne meta modele.
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Wykres nr 15

Model mediacji wspieranego rozwoju
integratywna
3%

strukturalna
3%

transformatywna
16%

ewaluatywna
3%

terapeutyczna
13%

systemowa
3%
narratywna
5%
humanistyczna
5%

facylitatywna
49%

Najtrafniej mediatorzy identyfikowali się z meta modelem mediacji klasycznej..
Mediatorzy, którym przypisany został meta model mediacji klasycznej deklarowali
stosowanie pięciu różnych modeli mediacji, z których dwa (zaznaczone kolorami) w
istocie wpisywały się we wskazany meta model. Te dwa modele uwzględniały jednak 70 %
deklaracji, co oznacza, że w blisko ¾ przypadków deklaracja mediatora była zgodna z
rzeczywistością. Mediatorzy stosujący mediację klasyczną deklarowali średnio 1,4 modelu
mediacji.
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Wykres nr 16

Model mediacji klasycznej
integratywna systemowa
4%
8%

transformatywna
18%
strukturalna
4%
facylitatywna
66%

Dość adekwatne okazały się również autoidentyfikacje mediatorów z grupy meta
modelu mieszanego, uwzględniającego w istocie założenia zarówno meta modelu
wspieranej zmiany, jak i meta modelu klasycznego. Mediatorzy tej grupy deklarowali
stosowanie sześciu różnych modeli mediacji, z których trzy (zaznaczone kolorami)
wpisywały się we wskazany meta model. Ponad 60 % deklaracji mediatorów z tej grupy
było trafnych. Średnia liczba deklarowanych modeli wynosiła 2,6.
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Wykres nr 17

Dyskusja wyników
Koncepcja roli
Konstruowana przez mediatorów mapa filozoficzna mediacji, czyli zinternalizowana
koncepcja mediacji i mediatora, w szerokim stopniu nawiązuje do społecznie
konstruowanych założeń i wymogów roli

mediatora, nie jest jednak ich prostym

odwzorowaniem. W szczególności może to wynikać z faktu, opisanego we wcześniejszej
części tej pracy, iż społeczny przekaz na temat istoty mediacji oraz roli mediatora bywa
wewnętrznie sprzeczny lub niekompletny.
Wyniki badań wyraźnie pokazują pęknięcie pomiędzy powszechnie przyjętą
narracją mediacyjną, zakładającą, że mediacja jest procedurą, która ma prowadzić do
porozumienia,

a

perspektywą

mediatorów,

którzy

widzą

tę

kwestię

bardziej

wielowymiarowo. Badani różnili się tym, jak definiują cel mediacji: dla ponad połowy był
to rozwój i zmiana, dla nieco ponad jednej trzeciej - porozumienie i rozwiązanie konfliktu,
w przypadku pozostałych badanych jednoznaczna identyfikacja celu okazała się
niemożliwa. Uzyskane wyniki są zgodne z intuicjami zakładającymi dużą rolę mediatora w
definiowaniu częściowo amorficznej rzeczywistości mediacyjnej. Zastanawiająca w tym
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kontekście jest jednak proporcja uzyskanych wyników i fakt, że tylko co trzeci badanych
zgadza się z standardowym ujęciem celu, jakim jest porozumienie i rozwiązanie
konfliktu.103
Warto zwrócić uwagę, że rekonceptualizacja następuję nie tylko w tych obszarach
roli, które były niejasne, ale także w tych, które wydawały się w pełni przejrzyste. Wydaje
się, że mediatorzy zdają sobie sprawę z dualizmu konstruowanej społecznie i osobistej
perspektywy mediacji i mediatora, i akceptują sytuację, w których ich własna wizja
mediacji jest inna, niż kształtowana społecznie. Potwierdzeniem tej hipotezy będzie
odpowiedź na pytanie o wyznacznik sukcesu w mediacji: prawie wszyscy mediatorzy
zgadzają się, że w ogólnym odbiorze warunkiem sukcesu mediacyjnego jest zawarcie
porozumienia, osobiście uważa tak jednak już tylko dwie trzecie badanych.
W zinternalizowanej koncepcji mediacji i roli mediatora akcenty się przesuwają,
pojawiają się nowe rozwiązania, lub okazuje się, że z kilku postulowanych w doktrynie
rozwiązań mediatorzy na własny użytek przyjmują tylko jedno. Z taką sytuacją mamy do
czynienia w przypadku (wąsko rozumianej) roli mediatora. W doktrynie opisane są trzy
możliwe role mediatora: aktywnego (lub wręcz dyrektywnego) lidera, który oddziałuje
zarówno na procedurę, jak i meritum sporu; moderatora, aktywnego w obszarze
proceduralnym i nieaktywnego w obszarze merytorycznym oraz towarzysza, który
oddziałuje na mediację bardziej poprzez swoją obecność niż wzmożoną aktywność.
Badania potwierdziły, że mediatorzy przejawiają w mediacji różny poziom aktywności:
jednak w praktyce przekłada się to na stosowanie tylko dwóch ról: moderatora i lidera.
Rola pasywnego towarzysza jest w praktyce mediacyjnej w zasadzie nieobecna.
Wyniki dotyczące ról pełnionych przez mediatorów wyraźnie pokazują, że w
istocie część modeli mediacji opisywanych w literaturze przedmiotu pozostaje opcją
działania jedynie na papierze. Tak dzieje się np. w przypadku mediacji transformatywnej,

103

Porozumienie stron i rozwiązanie konfliktu to wręcz definicyjny cel mediacji, który pojawia się zarówno w
ujęciach normatywnych, jak i w literaturze z dziedziny przedmiotu (tak m.in. Kolb, 1983, s. 72; Bobrowicz, 2008,
s. 18; Rękas, 2010, s. 19). Jak wskazuje Morek: „to właśnie zawarcie ugody rozumiane sensu largo – jako
zapobieżenie powstaniu lub rozwiązanie sporu – należy traktować jako podstawowy i uniwersalny cel mediacji.”
(Morek, 2018, s. 24).
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która zakłada pasywną rolę mediatora nastawionego na wsparcie zmiany w relacji stron.
Wydaje się, że póki co w Polsce mediacja transformatywna jest bardziej konstruktem
teoretycznym, mającym służyć inspiracją do rozwoju praktyki mediacyjnej, niż opisem
praktycznie funkcjonującej instytucji.104
Analiza osobowościowego wymiaru roli mediatora wykazuje, że przyjęty przez
mediatorów sposób widzenia swojej roli wyklucza możliwość prowadzenia mediacji
zgodnie z modelem transformatywnym. Przedstawione wyniki badań pozostają w zgodzie
z wynikami uzyskanymi przez badaczy z zagranicy. Autorzy badań na temat podejść do
mediacji wskazują, że „Chociaż mediacja transformatywna, należąca do nowszych stylów
mediacyjnych, jest jednym z jaśniej zdefiniowanych podejść, działania podejmowane w rzeczywistości przez
mediatorów określających się jako transformatywni znacznie różnią się od przyjętego pierwowzoru”.
(Charkoudian, de Ritis, Buck, Wilson, 2009, s. 293). Badania prowadzone przez Charkoudian

wykazały, że wbrew deklaracjom badanych mediację transformatywną stosuje w
rzeczywistości jedynie bardzo niewielki odsetek mediatorów105 (Charkoudian, 2012, s.
376). W badaniach efektywności strategii (podejść) mediacyjnych prowadzonych przez
Walla, Dunne i Chan-Serafin nie udało się wykryć ani jednego przypadku stosowania
technik transformatywnych (a tym bardziej stosowania kompletnego podejścia
transformatywnego). (Wall, Dunne, Chan Serafin, 2011, s. 144).
Tylko w przypadku nieco ponad połowy badanych własna ocena pełnionej roli
była zgodna z oceną zewnętrzną. Oznaczałoby, że etykietki, przyjmowane przez
mediatorów tylko w części pokrywają się z tym, w jaki sposób rzeczywiście odgrywają
swoją rolę mediacji. Problem może mieć charakter językowo – definicyjny - być może
wskazane w kwestionariuszu kategorie: „towarzysza”, „moderatora” i „lidera” miały zbyt
niedookreślony charakter, a ich denotacje nie były dla badanych jednoznaczne. Możliwa
jest jednak także inna interpretacja uzyskanego wyniku, zakładająca, że mediatorzy mają
niską samoświadomość mediacyjną i nie potrafią trafnie zidentyfikować swoich działań
oraz nazwać pełnionej roli. To drugie wyjaśnienie pozostawałoby w zgodzie z ustaleniami
104

Podobną opinię nt. stosowalności mediacji transformatywnej w USA wyraża Peters (2005/2006, s. 8).

105

Charkoudian zidentyfikowała 6 przypadków mediacji transformatywnej i facylitatywno -transformatywnej w
grupie 226 badanych.
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naukowców amerykańskich, którzy w licznych badaniach wykazali, że w większości
przypadków deklaracje stosowania danych podejść mediacyjnych nie pokrywają się z
rzeczywistością. Wnioski te są niezależne od przyjętej metody badawczej. (Charkoudian,
De Ritis, Buck, Wilson, 2009; Kressel, Henderson, Reich, Cohen, 2012, s. 139; Wall,
Kressel, 2012, s. 406).

Odgrywanie roli
Aktywność mediatora
Badania potwierdziły, że choć mediatorzy różnią się poziomem przejawianej w mediacji
aktywności, to jednak zdecydowana większość pełni rolę moderatora zdecydowanie
oddziaływującego na przebieg (procedurę) mediacji i w niewielkim stopniu wpływającego
na meritum sporu. Obserwowana w badaniach tendencja pozostaje w zgodzie z
koncepcjami dominującymi w literaturze, regulacjach środowiskowych i aktach
normatywnych.. Wygląda więc na to, że badani mediatorzy odgrywają swoją rolę w pełnej
zgodzie z założeniami ustawy, standardów i kodeksów etyki mediacyjnej, głoszącymi
właściwość bezstronnego, neutralnego i facylitatywnego podejścia do mediacji. Wydaje
się, że odnotowana prawidłowość może być także traktowana, jako przejaw pewnej
przyjętej przez mediatorów postawy etycznej, wspierającej normy społeczne konstruujące
idealny obraz mediacji i mediatora.
Deklaracje i rzeczywistość
Badania wykazały, że zasadniczo większość mediatorów deklaruje realizację jednego
przyjętego modelu mediacji, co pozostaje w zgodzie z koncepcjami opisanymi w rozdziale
pierwszym, zgodnie z którymi model mediacji ma charakter względnie jednolity i stały
(Kolb, 1983; Charkoudian de Ritis, Buck, Wilson, 2009). Stabilność stosowanego
podejścia wiąże się z faktem, że opiera się ono na osadzonej w tożsamości mediatora
mapie konceptualnej konfliktu i mediacji, trwale wbudowanej w system poznawczy
jednostki. (Wall, Kressel, 2012, s. 407). Ponad połowa badanych wskazała jeden model
mediacji (56 %), średnio badani wskazywali 1,68 podejść mediacyjnych, co przy założeniu,
że ilość wskazań nie była w żaden sposób ograniczona (w kafeterii znalazło się 10 opcji
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wyboru oraz możliwość wskazania dodatkowej własnej odpowiedzi), wydaje się
potwierdzać teorię jednego dominującego podejścia mediacyjnego.
Dla wyjaśnienia uzyskanych wyników istotny wydaje się związek między liczbą
wskazywanych modeli a deklarowaną znajomością nieistniejącego modelu mediacji
buforowej. Okazuje się, że osoby deklarujące znajomość nieistniejącego modelu mediacji
buforowej deklarowały stosowanie zdecydowanie większej liczby modeli mediacyjnych niż
pozostali. Można na tej podstawie postawić hipotezę, że stosowanie kilku modeli mediacji
w większości przypadków deklarują osoby, które nie mają wiedzy teoretycznej
pozwalającej na adekwatne rozpoznanie i zdefiniowanie swoich działań. Zatem istnieje
realne prawdopodobieństwo, że ich deklaracje nie będą oddawać stanu rzeczywistego. W
tym kontekście znacznie bardziej godne zaufania wydają się deklaracje mediatorów o
wyższych kompetencjach teoretycznych (mierzonych wskaźnikiem nieznajomości
mediacji buforowej), którzy wskazują stosowanie w praktyce ograniczonej liczby modeli
mediacji.
Badania potwierdzają, że mediatorzy poruszają się przede wszystkim w obrębie
wykrystalizowanych modeli mediacji opisanych w literaturze i sporadycznie odwołują się
do innych koncepcji - tylko 9 % osób wskazało stosowanie własnego modelu mediacji,
czyli tzw. mediacji integratywnej. To zdecydowanie mniej niż w podobnych badaniach
amerykańskich, w których stosowanie podejścia łączącego różne modele teoretyczne
deklarowało od 40 % do 68 % badanych (40 % deklaracji w badaniach McDermott &
Obar, 2004; 54 % deklaracji w badaniach Picard, 2004, 68 % deklaracji w badaniach
Kressela, Hendersona, Reicha i Cohen, 2012 106). Największa grupa badanych (84 %)
deklarowała stosowanie mediacji facylitatywnej. Deklaracje stosowania tego modelu mogą
być traktowane, jako wyraz pewnych postaw, wyrażających akceptację dla określonych
społecznie norm i nakazów działania mediatora. Wysokość odsetka deklaracji stosowania
modelu mediacji facylitatywnej może być zarazem traktowana, jako wskaźnik zgodności
między strukturalną i osobowościową definicją roli.
106

Badania prowadzone przez Kressela & co. zakładały zestawienie deklaracji mediatorów odnośnie własnego
podejścia (stylu) mediacyjnego z oceną obserwatorów i stron mediacji. Co ciekawe, tylko 14 % obserwatorów i
stron potwierdziło stosowanie stylu integratywnego (Kressel, Henderson, Reich, Cohen, 2012, s. 149).
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Zaskakuje

niska

deklarowana

popularność

mediacji

ewaluatywnej,

przy

jednoczesnej wysokiej popularności modeli mediacji terapeutycznej i transformatywnej.
Temperatura i liczba dyskusji dotyczących praktycznego zastosowania mediacji
ewaluatywnej (więcej na ten temat w części poświęconej modelowi mediacji ewaluatywnej)
mogłaby prowadzić do wniosku, że jest to model znajdujący realne wykorzystanie w
polskiej rzeczywistości mediacyjnej. Rzadkość deklaracji wykorzystywania go w
warunkach polskich może wynikać z kilku przyczyn. Pierwsze wyjaśnienie odwołuje się do
względów merytorycznych. Mediacji ewaluatywnej nie da się właściwie stosować bez
odpowiednich kompetencji prawnych, co sprawia, że potencjalna grupa mediatorów
ewaluatywnych jest ograniczona (zarówno w grupie badanych, jak i w rzeczywistości
stosowania mediacji w Polsce) i siłą rzeczy ogranicza częstość stosowania tego modelu.
Drugie wyjaśnienie nawiązuje do przyjętych zasad aksjologicznych i norm etycznych. W
środowisku mediacyjnym istnieje silny opór przeciwko stosowaniu w mediacji modelu
ewaluatywnego, przez część osób uważanego za naruszający standardy prowadzenia
mediacji.107 Być może potencjalni użytkownicy tego modelu zrezygnowali ze stosowania
go za sprawą negatywnej oceny środowiska, lub treści obowiązujących regulacji i
standardów, co do zasady sprzyjających mediacjom niedyrektywnym (a zniechęcających
do modeli ewaluatywnych). Może też być tak, że atmosfera oraz obowiązujące regulacje
sprawiły, że badani nie byli gotowi przyznać się do stosowania mediacji ewaluatywnej.
Refleksji warto poddać także wyniki dotyczące deklaracji stosowania mediacji
terapeutycznej i transformatywnej. Znając polską praktykę mediacyjną trudno uwierzyć, że
w istocie w polskiej praktyce mediacyjnej co trzeci mediator towarzyszy stronom na
ścieżce do moralnego rozwoju i transformacji w ujęciu mediacji transformatywnej, a co
piąty prowadzi klasyczną mediację terapeutyczną, uwzględniającą element fachowej
diagnozy psychologicznej, pracę na emocjach i schematach komunikacyjnych oraz
niezbędną ewaluację. Weryfikacja trafności autodefinicji mediatorów dokonana w dalszej
części badań wykazała, że deklaracje stosowania modelu mediacji terapeutycznej w
niewielkim stopniu pokrywały się z rzeczywistością, natomiast w przypadku mediacji
transformatywnej były z nią całkowicie niezgodne. Warto się więc zastanowić, co
107

Tak m.in.: Kovach, Love,1996; Love, 1997, Stulberg, 1997; Kovach, Love, 1998.
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sprawiło, że mediatorzy nadawali swoim działaniom etykietki modelu transformatywnego
i terapeutycznego.
W przypadku mediacji terapeutycznej można podejrzewać, że mediatorzy
deklarujący jej stosowanie odwoływali się w istocie do typu wykorzystywanych przez
siebie

terapeutycznych

technik

oddziaływania,

ew.

stosowanego

przez

siebie

„psychologicznego” podejścia do problemu stron. Można podejrzewać, że co najwyżej
pojedyncze osoby dysponowały wiedzą na temat ujęcia modelu terapeutycznego w
literaturze108, więc odwołanie do wykorzystywanych narzędzi mediacyjnych (ew.
kierunkowego wykształcenia mediatora) wydawało się racjonalnym rozwiązaniem.
Uzyskane wyniki można odczytać, jako potwierdzenie koncepcji, zgodnie z którą
mediatorzy mają tendencje do definiowania własnych sposobów działania w mediacji
przez pryzmat stosowanych technik.
Trudniej znaleźć wyjaśnienie dla zaskakująco wysokiej ilości deklaracji stosowania
mediacji transformatywnej. Można by podejrzewać, że badani mediatorzy zakładali, że w
stronach prowadzonej przez nich mediacji zachodzi zmiana („transformacja”), nie ma
jednak korelacji między deklaracją stosowania mediacji transformatywnej, a postrzeganiem
rozwoju i zmiany, jako celu mediacji, co falsyfikuje to przypuszczenie.

Pytanie o

przesłanki takiego wyboru pozostaje zatem otwarte.
Przedstawione powyżej rozważania prowadzą do wniosku, że wyniki obejmujące
deklaracje stosowania danych modeli mediacyjnych nie powinny być traktowane, jako
informacja o realnej częstości stosowania pewnych modeli mediacji, lecz raczej jako
wskaźnik gotowości mediatorów do nadawania swoim działaniom mediacyjnym
umownych etykiet bazujących na nazewnictwie funkcjonującym w literaturze. Przy czym
związek między etykietą a rzeczywistością, którą opisuje, ma charakter dość luźny.
Zaobserwowana prawidłowość jest wyjaśniana m.in. wielością i niejednoznacznością
istniejących koncepcji teoretycznych. (Picard, 2004, s. 295). Taki stan rzeczy sprawia, że
deklaracje mediatorów należałoby raczej traktować, jako wyraz pewnych postaw, niż
108

Literatura na temat mediacji terapeutycznej nie jest łatwo dostępna, a na szkoleniach mówi się na ten temat
niewiele i powierzchownie. Generalnie temat modeli mediacji (poza mediacją facylitatywna i ewaluatywna)
pojawia się raczej w programie szkoleń zaawansowanych.
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przejaw rzeczywistego odgrywania roli. Przedstawiony obraz wydaje się także potwierdzać
tezę, iż mediatorom brakuje wspólnego języka opierającego się na przejrzystych,
wyczerpujących i rozłącznych definicjach podstawowych pojęć mediacyjnych. (Riskin,
1996; Picard, 2004; Charkoudian, DeRitis, Buck, Wilson, 2019). Na głębszym poziomie
wiąże się to z nieobecnością wykrystalizowanej nauki o mediacji. (O potrzebie oparcia
praktyki mediacyjnej na spójnej i koherentnej teorii: Oberman, 2005, s. 776 – 778;
Kressel, 2009).
Prowadzone analizy badawcze doprowadziły do wniosku, że w praktyce badani
najczęściej wykorzystują mediację wspieranego rozwoju (44 %) i mediację klasyczną (27
%), czyli modele opierające się na postrzeganiu roli mediatora, jako moderatora.
Dodatkowo w tym samym szeregu ustawić należy model mieszany (8,5 %), który również
opiera się na założeniu, że mediator pełni w mediacji rolę moderatora. Wyniki te
potwierdzają wcześniejszą obserwację, iż mediatorzy akceptują zdefiniowane społecznie
reguły postępowania i starają się wcielać je w życie – zarówno na poziomie
deklaratywnym, jak i realnym.
Obserwowane w toku badań trudności z zdefiniowaniem celu mediacji mogą
wynikać ze specyfiki polskiego dyskursu mediacyjnego. W polskiej praktyce i dyskursie
mediacyjnym, inaczej niż w literaturze przedmiotu, funkcjonuje szerokie rozumienie
pojęcia mediacji facylitatywnej, jako każdego modelu, który zakłada przyjęcie przez
mediatora roli moderatora. Takie spojrzenie na mediację na drugi plan odsuwa sposób
rozumienia jej celu, co zarazem ogranicza refleksje mediatorów na ten temat, zmniejsza
ich samoświadomość i utrudnia precyzyjne opisanie przyjętych założeń. Zaobserwowana
prawidłowość, przejawiająca się w znacznej liczbie odpowiedzi niemożliwych do
jednoznacznego sklasyfikowania wskazuje, że dylematy roli obecne na poziomie
strukturalnym pozostają w mocy również na poziomie osobowościowym.
Z przeprowadzonych meta analiz wynika, że mediatorzy stosują w praktyce
mediacyjnej modele oparte na roli lidera, czyli model sterowanego rozwoju (8,5 %) i
model oparty na wiedzy fachowej (8,5 %). O ile mediacje oparte na wiedzy fachowej są
znane praktyce mediacyjnej i zostały szeroko opisane w literaturze (m.in. jako modele
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mediacji terapeutycznej i ewaluatywnej), o tyle meta model sterowanego rozwoju
(zakładający działanie aktywnego bądź dyrektywnego mediatora, dla którego celem
mediacji będzie rozwój i zmiana) pozostawał kategorią pustą, w literaturze brakowało
bowiem opisu modelu mediacji, który spełniałby jego założenia. Z badań wynika jednak,
że są mediatorzy, którzy w praktyce odgrywają swoją rolę zgodnie z założeniami tego
podejścia. Można na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że osobowościowe definicje roli
mediatora nie tylko uszczegółowiają wymogi roli w obszarze istniejących dylematów, ale
także poszerzają pole możliwych sposobów odgrywania roli.
Ograniczenia samowiedzy mediatorów
Badania jednoznacznie wykazały, że narracja mediatorów na temat sposobów odgrywania
swojej roli jest oderwana od opisu teoretycznego obecnego w literaturze przedmiotu.
Badani wysoko oceniają swoją znajomość modeli mediacji,

jednak weryfikacja ich

deklaracji wykazała, że mniej niż połowa z nich jest w stanie trafnie zidentyfikować i
nazwać stosowany przez siebie model w kategoriach teoretycznych obecnych w literaturze
przedmiotu.
Mediatorzy deklarują znajomość wielu różnych modeli mediacji. Oznacza to, że –
przynajmniej na poziomie teoretycznym – dysponują wiedzą o dostępnych wzorcach
postępowania w toku mediacji, zgodnych ze społeczną definicją roli mediatora. Wiedza
taka może być punktem wyjścia do kształtowania własnej, osobowościowej definicji
pełnionej roli. Z deklaracji mediatorów wynika, że najlepiej znają mediację facylitatywna,
zaraz za nią plasują się: mediacja ewaluatywna oraz transformatywna. Wyniki te wydają się
zrozumiałe, gdyż są to modele, na temat których najwięcej się mówi i pisze, również w
literaturze polskiej. Najmniej znane są te modele, które rzadziej pojawiają się w bieżącym
dyskursie mediacyjnym: strategiczny, systemowy i strukturalny. Warto w tym miejscu
podkreślić, że świadomość niewiedzy jest zarazem oznaką kompetencji mediatorów:
dostrzeżenie własnych braków edukacyjnych zmniejsza ryzyko prób definiowania swoich
działań w kategoriach nieznanych modeli teoretycznych. Większe obawy budzi sytuacja, w
której mediatorzy deklarują swoją kompetencję, a badania wykazują, że ich
przeświadczenie nie znajduje umocowania w rzeczywistości.
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Pogłębiona analiza deklaracji mediatorów wykazuje, że w wielu przypadkach
założenie o znajomości modeli mediacji (rozumianych zgodnie z ujęciem przyjętym w
literaturze) pozostaje fałszywe. W ponad połowie analizowanych przypadków deklaracja
na temat stosowanego modelu mediacji okazała się całkowicie niezgodna z modelem
realizowanym

w

rzeczywistości

(np.

mediator

twierdził,

że

stosuje

model

transformatywny, a zarazem wskazywał, że pełni w mediacji rolę moderatora, a jego celem
jest rozwiązanie konfliktu i porozumienie). Nie można polegać na deklaracjach
mediatorów, co do stosowania modelu terapeutycznego, które będą do jakiegoś stopnia
zgodne z rzeczywistością najwyżej raz na dwa razy. Natomiast mediacja transformatywna
okazuje się być bytem czysto wirtualnym, który być może zadomowił się w języku
mediatorów na poziomie narracji, jednak nie znalazł zastosowania w rzeczywistości.
Niezgodności pojawiały się nawet w przypadku najbardziej popularnego modelu mediacji
facylitatywnej: w przypadku uwzględnienia zarówno kryterium roli mediatora, jak i celu
mediacji, zgodność deklaracji z rzeczywistością wynosiła 43 %, natomiast w przypadku
skoncentrowania się na jednym tylko kryterium, tj. roli mediatora wzrastała do: 84 %.
Wskazane wyniki potwierdzają tezę stawianą w literaturze amerykańskiej, że mediatorzy
nie potrafią poprawnie (tj. zgodnie z opisami obecnymi w literaturze przedmiotu)
identyfikować i nazywać sposobów prowadzenia przez siebie mediacji, a ich działania w
dużej mierze ma charakter intuicyjny bądź życzeniowy (Charkoudian, De Ritis, Buck,
Wilson, 2009; Kressel, Henderson, Reich, Cohen, 2012, s. 139; Wall, Kressel, 2012, s.
406).
Potwierdzeniem tezy o niskiej wiarygodności deklaracji mediatorów odnośnie
stosowanych modeli mediacji jest zadeklarowanie przez 20 % badanych znajomości lub
ogólnej orientacji w nieistniejącym modelu mediacji buforowej. Oznacza to, że 1 na pięciu
mediatorów był gotowy przyznać się do znajomości dowolnej wymyślonej koncepcji
mediacji.

Potwierdza to przekonanie, że deklaracje mediatorów nie mogą być

przyjmowane wprost jako odbicie ich rzeczywistego funkcjonowania w mediacji, lecz
jedynie jako wyraz przekonań, miernik wyobrażeń na własny temat.
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Osobowościowa definicja roli, a zmienne charakteryzujące mediatora
W toku badań przeanalizowano potencjalne zależności między indywidualną konstrukcja
roli a charakteryzującymi mediatora właściwościami osobistymi, takimi jak cechy
demograficzne (wiek i płeć), wykształcenie (zawód wyuczony i edukacja specjalistyczna),
doświadczenie mediacyjne (zawodowe pełnienie roli mediatora i zaangażowanie w
działalność mediacyjną) oraz obszar praktyki mediacyjnej. Z badań wynika, że istnieje
związek między osobowościową definicją roli mediatora, a niektórymi z badanych
zmiennych.
Wykształcenie mediatora (zarówno w aspekcie zawodu wyuczonego, jak i odebranej
edukacji specjalistycznej) wpływa na posiadaną przez niego mapę filozoficzną mediacji, a
także rzutuje na poziom aktywności podejmowanej w mediacji. Zmienne z zakresu
doświadczenia zawodowego różnicują mapę filozoficzną mediacji, ale także w istotnym
stopniu zmieniają poziom samoświadomości mediatora. Obszar realizowanej praktyki
mediacyjnej jest powiązany z tym, w jaki sposób mediator postrzega cel mediacji (choć
trudno przesądzić, czy to praktyka wpływa na cel, czy postrzeganie celu na wybór
praktyki), a w dalszej perspektywie rzutuje także na stosowany w praktyce model mediacji.
Wykształcenie: zawód wyuczony i edukacja specjalistyczna
Z badań wynika, że zarówno zawód wyuczony, jak i kluczowa placówka edukacyjna w
istotny sposób wpływają na elementy mapy filozoficznej mediatora, w tym rolę mediatora
oraz wagę nadawaną porozumieniu. W rolę lidera najczęściej wchodzą osoby z grupy
zawodów innych niż prawne lub społeczne, zaś mediatorzy, dla których kluczową
placówką edukacyjną był któryś z ośrodków z grupy SMR przykładają zarówno do
społecznego, jak i osobistego znaczenia porozumienia istotnie niższą wagę, niż pozostali
badani. Zebrane dane pozwalają postawić wstępną hipotezę, że mapa filozoficzna
mediacji jest w istotny sposób związana z zawodem wyuczonym badanego, zaś wyjściowe
różnice w obrębie owych map pogłębiają się w toku edukacji specjalistycznej. W
szczególności w sytuacji, gdy różne grupy zawodowe preferują różne typy edukacji
specjalistycznej, np. mediatorzy z wykształceniem prawniczym znacznie częściej niż
mediatorzy z innych grup zawodowych wskazują jako kluczowe ośrodki edukacji
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akademickiej o profilu prawnym, zaś przedstawiciele innych zawodów niż prawo czy
nauki społeczne częściej od pozostałych wskazują ośrodki szkoleniowe grupy PCM.
Badania wykazały również, że zarówno wyuczony zawód, jak i wykształcenie
specjalistyczne w obszarze mediacji wpływają na poziom aktywności proceduralnej i
merytorycznej mediatorów. Wykazano również istnienie związku między tymi zmiennymi
a deklaracjami w zakresie znajomości modeli mediacji oraz ich stosowania.
Zawód wyuczony mediatora oraz wykształcenie specjalistyczne w obszarze
mediacji wpływają także na poziom aktywności proceduralnej i merytorycznej
mediatorów. Edukacja akademicka, współpraca z doświadczonym mediatorem oraz
wyuczony zawód prawnika zmniejszają średni poziom aktywności proceduralnej
mediatora i zdecydowanie ograniczają jego dyrektywność. Natomiast wykształcenie inne
niż prawnicze lub społeczne oraz edukacja w placówce z grupy PCM zwiększają średni
poziom aktywności proceduralnej mediatora oraz szanse, że będzie on w mediacji
dyrektywny. Wyjaśnienie zaobserwowanej prawidłowości może być dwojakie. Wyższa
aktywność proceduralna osób kształcących się w placówkach grupy PCM (wśród których
dominują przedstawiciele innych zawodów niż prawnicy i nauki społeczne) wydaje się
wiązać z filozofią mediacji przyjętą w tym ośrodku, promująca liderską rolę mediatora i
wysoki poziom (pro)aktywności mediacyjnej. Natomiast niższa aktywność proceduralna
prawników może być efektem przekonania, że w toku edukacji mediacyjnej należy
przyłożyć szczególną wagę do wyprowadzenia prawników z tradycyjnej roli ekspertów,
mających za zadanie dokonywanie ocen (prawnych) i narzucanie rozwiązań, a ich
działania w roli mediatorów powinny być facylitatywnie, niedyrektywnie i w żadnym razie
nieewaluatywnie. Może to być zatem odległe powierdzenie koncepcji mówiącej o tym, że
psychologowie i prawnicy to dwie szczególne profesje, których przedstawiciele obarczeni
są ryzykiem nieprawidłowego (terapeutycznego lub legalistycznie-ocennego) podejścia do
mediacji, co oznacza, że powinni wkładać wzmożony wysiłek w prowadzenie mediacji w
sposób neutralny i niedyrektywny.109
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Na temat prawników w roli mediatorów m.in. Riskin, 1982; Guthrie, 2001; Oberman, 2005; Gmurzyńska
2005/2006; Currie, 2004, s.11; na temat prawników i psychologów w roli mediatorów m.in. Silbey & Merry,
1986; Alfini, 1996 – 1997; Gmurzyńska, 2007, s. 72 i nast.
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Czynnikiem otwierającym na potencjał (ograniczonej) aktywności merytorycznej
jest nabywanie kompetencji poprzez współpracę z doświadczonym mediatorem oraz
praktyczne prowadzenia mediacji. Można na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że z
perspektywy mediatora istotniejsze są wskazówki praktyczne przekazywane przez bardziej
doświadczonych kolegów, niż rekomendacje i wskazania zawarte w literaturze, zalecające
powstrzymywanie się od aktywności merytorycznej w mediacji, uznawanej za przejaw
podejścia ewaluatywnego.110 Hipoteza ta prowadziłaby do wniosku, że osobowościowa
konstrukcja roli doświadczonych mediatorów może przekładać się na koncepcję i
odgrywanie roli przez ich uczniów. W szerszym zakresie ten zgeneralizowany
osobowościowy wymiar roli może generować wymogi roli będące już nakazami o
charakterze strukturalnym.
Zawód wyuczony mediatora wpływa na deklarowaną znajomość podejść
mediacyjnych. Grupą najlepiej wyedukowaną (w obszarze deklaratywnym) wydają się być
prawnicy – mają najwyższą znajomość mediacji facylitatywnej, transformatywnej i
ewaluatywnej - znajomość mediacji ewaluatywnej wśród prawników jest blisko
dwukrotnie wyższa, niż w pozostałych grupach zawodowych. Z kolei przedstawiciele
„innych

zawodów”

zdecydowanie

rzadziej

deklarują

znajomość

mediacji

transformatywnej. Zarazem warto podkreślić, że ani jedna z osób wyedukowanych w
placówce akademickiej o profilu prawnym nie zadeklarowała znajomości (dobrej lub
pobieżnej) nieistniejącej mediacji buforowej, podczas gdy zrobiło to blisko 43 % osób
wyedukowanych w placówkach akademickich o profilu psychologicznym.
Wykazano również istnienie związku między zawodem wyuczonym badanego, a
deklarowanym modelem mediacji. Przedstawiciele nauk społecznych częściej niż inni
deklarowali stosowanie mediacji terapeutycznych, natomiast stosunkowo rzadziej
prowadzą mediacje facylitatywne. Dla deklarowanego modelu mediacji ma również
znaczenie typ edukacji oraz kluczowa placówka edukacyjna. Stosowanie mediacji
110

Postulat unikania ewaluatywnych form oddziaływania jest obecny przede wszystkim w literaturze polskiej
(patrz: rozdział nt. modeli mediacji). Źródła zagraniczne są w tym obszarze bardziej zniuansowane, przy czym
zdecydowanie największą akceptację dla podejścia ewaluatywnego wyrażają autorzy amerykańscy wywodzący
się z kręgów prawnych (zob. np. Riskin 1996, 1996 – 1997, 2005, 2006; Stempel 1996-1997; Ware, 2001; Peters,
2005/2006).
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facylitatywnej częściej od pozostałych deklarują osoby, które odbyły edukacje akademicką
(w szczególności o profilu prawnym) lub formalny staż mediacyjny. Natomiast rzadziej od
pozostałych deklarują jej stosowanie osoby, dla których kluczową placówką edukacyjną
był ośrodek z grupy SMR.
Doświadczenie mediacyjne
Wyniki badań wskazują, że doświadczenie mediacyjne, analizowane w kategoriach
zaangażowania oraz definiowania się, jako zawodowy mediator, nie wpływa na mapę
filozoficzną mediacji, tj. postrzeganie celu i roli mediatora oraz preferowany poziom
aktywności merytorycznej i proceduralnej. Można na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że
zinternalizowana koncepcja mediacji ma charakter stały i nie zmienia się pod wpływem
realizowanej działalności mediacyjnej.
Zmienna profesjonalizacji wpływa natomiast na sposób odgrywania roli mediatora.
Wykryto prawidłowość, zgodnie z którą model mediacji klasycznej wykorzystuje
zdecydowanie więcej mediatorów zawodowych niż okazjonalnych (odpowiednio 60 % i
23 %). Można to odczytywać, jako sygnał, że identyfikowanie pełnionej przez siebie roli,
jako zawodowej, oznacza na poziomie osobowościowym bardziej rygorystyczne
traktowanie strukturalnych nakazów roli, przekładające się na prowadzenie mediacji w
oparciu o klasycznie ujęte zasady neutralności i bezstronności mediatora, wysokiej
aktywności proceduralnej i minimalnej aktywności merytorycznej oraz podążania w
kierunku porozumienie stron. W tym ujęciu można domniemywać, że mediatorzy, którzy
pełnią swoją rolę okazjonalnie traktują strukturalne wymogi roli z większą elastycznością.
Wraz ze wzrostem doświadczenia mediacyjnego (mierzonego zaangażowaniem w
pracę mediacyjna) zmienia się deklarowana znajomość modeli mediacji. Mediację
facylitatywna znają wszyscy, natomiast w miarę wzrostu zaangażowania wzrasta poziom
deklarowanej znajomości mediacji ewaluatywnej, transformatywnej i terapeutycznej. Co
ciekawe, im większe doświadczenie w mediacji (mierzone miarą zaangażowania w pracę),
tym mniejsza zgodność między deklarowaną i przypisaną rolą mediatora, zaś mediatorzy
zawodowi mniej trafnie niż okazjonalni identyfikują realizowany przez siebie model
mediacji (zaobserwowane prawidłowości nie miały charakteru istotnego statystycznie).
Można stąd wyciągnąć wniosek, że mediator, który czuje się kompetentny w swoim
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zawodzie przestaje się odwoływać do norm i definicji zawartych w literaturze, a zaczyna
tworzyć własny system odniesień i definicji. Obserwacja ta wydaje się wpisywać w
koncepcję Saposneka na temat „sztuki mediacji”, w której reguły są punktem wyjścia dla
ukształtowania niepowtarzalnego stylu mediacji opartego

na intuicji i uczuciach

(Saposnek, 1993, 2003). Kreowany przez mediatora system odniesień może być
ujmowany w kategoriach intuicji i instynktu, które zdaniem Adlera (2003) rozwijają się w
mediatorze w oparciu o zdobyte doświadczenie i praktykę.
Wpływ kontekstu: obszar praktyki mediacyjnej
W toku badań wykazano, że koncepcje mediacji różnią się zależności od kontekstu pracy.
Mediatorzy dysponują odmiennymi mapami filozoficznymi mediacji w zależności od
obszaru swojej praktyki mediacyjnej. Kontekst prowadzenia mediacji ma w szczególności
znaczenie dla postrzeganego celu mediacji oraz wagi przykładanej do porozumienia.
Porozumienie i rozwiązanie konfliktu wydaje się szczególnie znaczące dla
mediatorów prowadzących mediacje cywilne i gospodarcze. Mediatorzy prowadzący
mediację gospodarczą rzadziej niż pozostali wskazują jako cel mediacji rozwój i zmianę,
zaś mediatorzy prowadzący mediację cywilną przykładają większą wagę do porozumienia
(zarówno w wymiarze społecznym, jak i osobistym), niż mediatorzy praktykujący w
innych obszarach. Na tym tle nieoczywiste są wyniki dotyczące mediatorów rodzinnych,
którzy z jednej strony przywiązują mniejszą osobistą wagę do porozumienia, z drugiej
jednak częściej niż inni mediatorzy stosują model mediacji opartych na wiedzy fachowej,
zakładający porozumienie, jako cel mediacji. Nasuwa się koncepcja zakładająca, że w
istocie również mediatorzy rodzinni (podobnie, jak gospodarczy i cywilni) częściej niż inni
badani mediatorzy zakładają porozumienie między stronami, jako główny cel mediacji,
natomiast odpowiadając na pytanie o wagę porozumienia uwzględniali w swoich
odpowiedziach dużą liczbę kwestii dodatkowych, związanych z intymnym charakterem i
głębokim nasyceniem emocjonalnym konfliktów rodzinnych, co sprawiało, że ich
odpowiedź przesuwała się w rejon „trudno powiedzieć”, interpretowany, jako wskaźnik
niższej wagi porozumienia.
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W przypadku przedstawionych powiązań trudno wyrokować o tym, jaki jest
kierunek ich oddziaływania. Czy to praktyka w danym obszarze mediacji sprawiła, że
mediator wyrobił sobie pewne nastawienie, co do celu mediacji i wagi porozumienia, czy
też

posiadane przez mediatora wyjściowo mapa konceptualna mediacji (związana z

jakimiś innymi czynnikami, które nie podlegały pomiarom w niniejszym badaniu)
sprawiła, że zdecydował się prowadzić dany typ praktyki mediacyjnej. Oddzielną kwestią
jest także to, na ile mediatorzy decydują się na łączenie praktyk mediacyjnych i w jaki
sposób wpływa to na ich „mapy mediacji” oraz stosowane modele mediacyjne.

Wnioski z badań
Zasadniczo uznać należy, że osobowościowa definicja roli mediatora jest kompatybilna ze
strukturalną definicją roli. Mediatorzy wypełniają istniejące ramy strukturalnych nakazów
postępowania własną treścią, doprecyzowując zarazem chaotyczną i częściowo
amorficzną rzeczywistość mediacyjną. Wyjątkowo, w pewnych obszarach zdarza się, że
osobiste ujęcia kształtują rolę w sposób niespójny z nakazami strukturalnymi. Tak dzieje
się np. w przypadku celu mediacji, którym dla dużej grupy mediatorów okazał się być
rozwój i zmiana w relacji. Choć tak określony cel nie wpisuje się wprost w ogólną
definicję, zakładającą, że mediacja zmierza do rozwiązania konfliktu i porozumienie stron,
to trudno byłoby stwierdzić, że jest z nią niezgodny.
Mediatorzy internalizują strukturalne nakazy roli, rozstrzygając jednocześnie na
potrzeby prowadzonej praktyki mediacyjnej wpisane w rolę dylematy. Wybory dotyczące
założeń

koncepcyjnych

mediacji,

obejmujących

takie

kwestie,

jak:

znaczenie

porozumienia, pożądany poziom aktywności i kontroli, dopuszczalność podejścia
dyrektywnego, etc. mogą być uchwycone na poziomie konkretnych deklaracji/działań
osób badanych, co nie oznacza, że tworzą one spójną i wyraźną konstrukcję bezpośrednio
dostępną poznawczo osobom badanym. Innymi słowy, trudno mówić o istnieniu
skrystalizowanego wzorca osobowościowej definicji roli mediatora, który pozwalałby
jednoznacznie rozstrzygnąć strukturalne dylematy roli.
To, co niejasne na poziomie strukturalnym pozostaje

na ogół niejasne na

poziomie osobowościowej definicji roli, zarówno w obszarze koncepcji roli, jak i jej
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odgrywania. Chaos i wielość dyskursów na poziomie strukturalnym przekłada się na
trudności z autoidentyfikacją na poziomie definicji osobistej. Mediatorzy, choć deklarują
znajomość obecnych w doktrynie zasad i modeli mediacji, mają problem z trafnym i
jednoznacznym określeniem swojej (wąsko rozumianej) roli oraz realizowanego modelu
mediacji. Przyczyną problemów z jednoznacznym samookreśleniem swojej roli i trafnym
wskazaniem modelu mediacji może być wielość niespójnych, a czasami wręcz sprzecznych
ze sobą koncepcji teoretycznych oraz brak wyodrębnienia mediacji, jako niezależnej
dyscypliny nauki, dysponującej własnym językiem, terminologią i metodologią badawczą.
Strukturalne wymogi roli mediatora opisywane są różnymi, często niespójnymi ze
sobą językami, odwołującymi się do pojęć i definicji, zakotwiczonych w odrębnych
naukach i obszarach życia społecznego - socjologii, psychologii, polityce, zarządzaniu,
administracji, prawie, etc. Brakuje płaszczyzny, na której te równoległe dyskursy mogłyby
się spotkać i znaleźć wspólny mianownik, co skutkuje chaosem pojęciowym również w
obrębie indywidualnych narracji praktyków mediacji, wywodzących się z różnych profesji i
branż. W efekcie deklaracje mediatorów odnośnie stosowanego modelu mediacji mówią
nam jedynie o przyjmowanych postawach, są natomiast mało wiarygodnym materiałem
do wyciągania wniosków na temat rzeczywistego odgrywania roli mediatora.
W trakcie badań zweryfikowano wpływ wybranych czynników charakteryzujących
mediatorów na dokonywaną przez nich osobowościową definicję własnej roli. Wyniki
pokazują, że wiek i płeć nie różnicują mapy filozoficznej mediacji, wpływają natomiast na
deklaracje

znajomości

i

stosowania

modeli

mediacji.

Istotne

znaczenie

dla

osobowościowej definicji roli mają zmienne: wykształcenia i doświadczenia oraz obszaru
praktyki mediacyjnej, wpływające zarówno na zinternalizowaną koncepcję roli, tzw. mapę
(filozoficzną) mediacji, jak i na sposób jej odgrywania. Tabela nr 18 prezentuje związki
między poszczególnymi zmiennymi.
Tabela 18. Osobowościowa definicja roli a zmienne związane z wykształceniem, doświadczeniem i obszarem
praktyki mediacyjnej
Zmienne niezależne
Wykształcenie

Doświadczenie
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Obszar

praktyki
Zmienne zależne

Zinternalizo

Zawód

Kształcenie

wyuczony

specjalistyczne

Cel mediacji

Profesjonalizacja

Zaangażowanie

Obszar
praktyki

X

X

wana
koncepcja

Rola mediatora

X

X

roli
Waga

X

X

porozumienia
Aktywność

X

X

proceduralna
Aktywność

X

merytoryczna
Deklarowana

Znajomość

wiedza

podejść

X

X

X

X

X

X

X

X

mediacyjnych
Odgrywanie

Model

roli

deklarowany
Model

X

stosowany

Na to, w jaki sposób kształtowana jest osobowościowa definicja roli mediatora w
istotny sposób wpływa uzyskana edukacja. Znaczenie ma zarówno wyuczony zawód, jak i
odbyta edukacja specjalistyczna. Istotny wpływ wywierają kluczowe placówki edukacyjne,
które kształtują mediatorów i wpływają na posiadaną przez nich mapę mediacyjną. To, jak
mediator postrzega mediację i swoje w niej działania w dużej mierze zależy od tego, gdzie
się kształcił. Można postawić tezę, że wyodrębniły się niezależne od siebie nurty
szkoleniowe (ze szczególnym uwzględnieniem podejścia prawnego), które tworzą własne
światy mediacyjne.
Szczególnie silny związek między edukacją a osobowościową definicją roli
zaobserwowano w przypadku wykształcenia prawnego. W świetle badań prawnicy rysują
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się, jako specyficzni mediatorzy, o szczególnych kompetencjach, szerszej znajomości
dostępnych opcji postępowania i bardziej jednolitej mapie filozoficznej mediacji. Wbrew
przekonaniom

obecnym

w

doktrynie,

pomimo

posiadanych

predyspozycji

merytorycznych polscy mediatorzy z wykształceniem prawnym nie preferują modelu
mediacji ewaluatywnej i nie wpisują się w meta model mediacji opartej na wiedzy
fachowej. Z tego ostatniego modelu najczęściej korzystają natomiast eksperci od spraw
rodzinnych kształceni w ośrodkach edukacyjnych spod egidy PCM – co po raz kolejny
podkreśla znaczenie uzyskanej edukacji specjalistycznej dla osobowościowej definicji roli
mediatora, wzmacniając zarazem hipotezę o istnieniu niezależnych nurtów szkoleniowych.
W niektórych obszarach osobowościowa definicja roli sprowadza się do zawężenia
szerokiej puli opcji postępowania opisywanych w literaturze przedmiotu. Można to
zaobserwować w szczególności w obszarze odgrywania roli. Choć zgodnie ze strukturalną
definicją roli współistnieje wiele możliwych sposobów odgrywania roli mediatora, w
rzeczywistości mediatorzy w swojej aktywności mediacyjnej wykorzystują jedynie cztery
modele działania, przy czym przeważająca większość praktyków (75 %, 80 % jeśli
uwzględnimy model mieszany) koncentruje się na dwóch z nich: mediacji wspieranego
rozwoju i mediacji klasycznej. Najczęściej stosowane modele bazują na założeniu o
moderacyjnej roli mediatora, pozostając tym samym w zgodzie z jednym z podstawowych
strukturalnych wymogów mediacji. Modele opierające się na liderskiej roli mediatora są
stosowane przez niecałe 20 % badanych
W toku badań potwierdziła się teoria obecna w doktrynie, iż mediatorzy mają na
ogół jeden model prowadzenia mediacji – stały w czasie i przestrzeni, który nie zmienia
się z biegiem czasu ani pod wpływem kontekstu mediacyjnego. Stosowany model mediacji
nie ulega zmianom wraz ze wzrostem doświadczenia mediacyjnego. W miarę wzrostu
doświadczenia zmienia się natomiast deklarowana znajomość modeli mediacji, a
jednocześnie spada trafność autoidentyfikacji własnej (wąsko rozumianej) roli w mediacji
oraz identyfikacja realizowanego modelu mediacji. Na spadek trafność identyfikacji
realizowanego modelu mediacji wpływa zawodowy charakter działań

mediatora:

profesjonalni mediatorzy mniej trafnie identyfikują swoje modele, niże mediatorzy
okazjonalni. Może to oznaczać, że wraz ze wzmocnieniem pozycji zawodowej i wzrostem
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poczucia własnej kompetencji osobowościowa definicja roli coraz mocniej odrywa się od
schematu strukturalnych nakazów roli, a mediator zaczyna tworzyć własną koncepcję roli,
oderwaną od książkowych ujęć mediacji. Specyfiką osobowościowej definicji roli
zawodowych mediatorów jest częstsze zdawanie się na intuicję i większa elastyczność
działań.
Badania potwierdziły także, że co do zasady mediatorzy preferują działanie w
ramach konkretnie zdefiniowanych modeli mediacji. Tylko niewielki odsetek badanych
wskazywał na prowadzenie mediacji integratywnej, łączącej podejścia różnych modeli. Co
więcej, biorąc pod uwagę ogólną niską trafność samoidentyfikacji mediatorów oraz
prawidłowość, zgodnie z którą deklaracje stosowanie modelu integratywnego najczęściej
współwystępowały z deklaracjami znajomości wszystkich modeli mediacji (nawet tych
mało znanych, jak mediacja strategiczna, strukturalna, lub nieistniejących, jak mediacja
buforowa), wydaje się, że należy potraktować je raczej, jako przejaw pewnej postawy,
opierającej się na twórczym podejściu do pełnionej roli, niż obraz rzeczywistości.
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PODSUMOWANIE
Przedmiotem dysertacji była analiza mediacji cywilnej, ujętej przez pryzmat roli mediatora.
Punktem wyjścia prowadzonych rozważań była konstatacja, iż pomimo rosnącego
znaczenia instytucji mediacji dla praktyki rozwiązywania sporów – w szczególności wobec
obserwowanej w Polsce preferencji dla prywatnego rozwiązywania sporów - rola
mediatora w dalszym ciągu pozostaje niedookreślona. Przeciętny obywatel nie do końca
orientuje się kim jest mediator i jak działa. Nawet wśród osób zawodowo zajmujących się
tematem, jak sędziowie, czy prokuratorzy wyobrażenia na temat celów i sposobów
działania mediatorów bywają mgliste lub cząstkowe. Istnieje więc istotna społeczna
potrzeba dookreślenia roli mediatora: zarówno w obszarze stawianych przed tą grupą
oczekiwań, kształtujących strukturalne wymogi roli, jak i w odniesieniu do rzeczywistej
praktyki realizowania roli, tj. osobowościowych wymogów roli.
Prowadzone badania potwierdziły, że mediatorzy stanowią odrębną, specyficzną
grupę społeczno-zawodową, której członkowie stosują się do określonych norm,
przestrzegają wspólnych wartości oraz kultywują pewne postawy i wzory zachowań. Rola
mediatora została zrekonstruowana na poziomie strukturalnym i osobowościowym.
Badania strukturalnych nakazów roli obejmowały analizę przepisów obowiązującego
prawa (polskiego i północno-amerykańskiego, z którego wywodzą się polskie wzorce
mediacyjne),

regulacji etycznych tworzone przez środowisko mediatorów i osób

zainteresowanych mediacją oraz literatury źródłowej prezentującej koncepcje i poglądy
praktyków i teoretyków mediacji. Osobowościowy wymiar roli zrekonstruowany został w
oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz badania własne, o charakterze
eksploracyjnym. Opierając się na metodzie kwestionariuszowej zebrano dane na temat
internalizacji roli oraz praktyki jej odgrywania.

Wśród istotnych kategorii opisu

osobowościowego wymiaru roli wskazać należy: model mediacji, strategię mediacyjną, styl
mediatora oraz techniki i taktyki mediacyjne. Najistotniejszą kategorią badawczą był
model mediacji, zgodnie z założeniem, że przyjęte przez mediatorów założenia na temat
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konfliktu i mediacji w istotny sposób rzutują na sposób prowadzenia mediacji, opisywany
kategoriami strategii mediacyjnych i osobistego stylu mediatora.111

Strukturalne wymogi roli mediatora: ułatwienia i dylematy
Podstawowe nakazy roli mediatora wyznacza rama instytucjonalna mediacji, definiująca
strukturę i zasady mediacji oraz cele i zadania stawiane przed mediatorem. Zgodnie z
najbardziej powszechną definicją, mediator prowadzi mediację zgodnie z przyjętą linearną
strukturą, działając bezstronnie, neutralnie, poufnie i przestrzegając zasad dobrowolności
oraz samostanowienia stron. Normatywna rola społeczna mediatora zakłada spełnianie
szczegółowo określonych wymogów w obszarze: kwalifikacji osobistych i zawodowych, tj.
wiedzy, umiejętności, doświadczenia i wykształcenia, statusu prawnego (zdolności do
czynności prawnych, niekaralności, etc.), cech charakteru, postaw moralnych i etycznych,
etc. Oczekiwania te są częściowo sankcjonowane przepisami prawa, częściowo zaś mają
charakter postulatywny osadzony w zwyczaju i normach środowiskowych. Zawarte w
przepisach jasno sprecyzowane wymogi odnośnie kwalifikacji mediatora i zasad jego
działania budują zakres ułatwień roli mediatora.
Znacznie mniej konkretnie zdefiniowane są oczekiwania wobec mediatora w
obszarze bezpośredniego oddziaływania na przebieg mediacji. Zachowania i działania na
tym poziomie nie zostały jednoznacznie zdefiniowane prawnie, ani zwyczajowo, a
specyficzna aktywność mediatora jest wyznaczana przez wiele równoległych reguł i
porządków konceptualnych. Z prowadzonych badań wynika, że istotnym elementem roli
mediatora jest stosowanie pewnego modelu mediacji – w praktyce jest to na ogół jeden z
modeli funkcjonujących w literaturze. W literaturze funkcjonuje wiele niezależnych
koncepcji opisujących sposób prowadzenia mediacji (w kategoriach modelu, stylu bądź
strategii mediacyjnej): w dysertacji opisane zostały najpopularniejsze z nich: mediacja
facylitatywna, ewaluatywna, transformatywna, terapeutyczna, humanistyczna, narratywna,

111

Zdaniem badaczy amerykańskich Istnieją mocne podstawy, by przyjąć, że stosowanie przez mediatorów
konkretnych strategii i taktyk wynika z przyjętych przez nich schematów i założeń. (Kressel, Henderson, Reich,
Cohen, 2012, s. 137).
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strategiczna, systemowa i strukturalna. Wybór modelu (jednego lub kilku) mediacji jest
jednym z istotnych dylematów roli mediatora.
Część dylematów roli w wymiarze strukturalnym wynika z różnorodności
funkcjonujących równolegle definicji mediacji.

W szczególności mediatorzy w różny

sposób spostrzegają cel mediacji oraz stopień obowiązywania zasady neutralności.
Wydawałoby się, że zgodnie ze standardowo przyjmowaną definicja mediacji, cel został
jasno określony i jest nim porozumienie (ugoda) i rozwiązanie konfliktu. W praktyce
stosowania mediacji okazuje się jednak, że wielu mediatorów przyjmuje jako cel rozwój i
zmianę (w relacji). Kolejnym znaczącym dylematem roli jest stosunek do zasady
neutralności mediatora, przekładający się na stopień akceptacji działań o charakterze
dyrektywnym bądź ewaluatywnym. Dylematy roli wynikają także z wpisanej w rolę
mediatora elastyczności, rozumianej jako umiejętność dostosowania sposobu działania do
potrzeb sytuacji.
W literaturze przedmiotu precyzowane są oczekiwania wobec predyspozycji
osobowościowych, jakimi powinni się charakteryzować mediatorzy. Obraz predyspozycji
osobowościowych pozostaje dość spójny, niezależnie od tego, skąd wywodzą się jego
autorzy i jaką profesję reprezentują. Cechy wskazywane jako kluczowe w większości
koncepcji mieszczą się w ramach trzech kategorii: zdolności do autoanalizy, kompetencji
emocjonalnych, myślenia wielowymiarowego. Dodatkowo wśród cech osobowości
mediatorów, które mogą mieć wpływ na przebieg mediacji pojawiają się także cechy z tzw.
Wielkiej Piątki, tj. stabilność emocjonalna, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność (oraz
w mniejszym stopniu otwartość). Na liście istotnych cech znalazły się również
makiawelizm oraz dyrektywność. Są to zarazem cechy budzące wątpliwości aksjologiczne
części środowiska mediacyjnego, których przydatność (lub wręcz akceptowalność)
wchodzi w zakres dylematów roli mediatora.

Osobowościowa definicja roli: koncepcja oraz odgrywanie roli
Na poziomie osobowościowym rola mediatora opisana została w kategoriach:
przyjmowanych założeń nt. mediacji (mapa filozoficzna), sposobów działania w mediacji
(modele mediacji) oraz postaw wobec mediacji i jej uczestników. Wskazane kategorie są
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zarazem wskaźnikami internalizacji nakazów roli (postawy, mapa mediacji) i jej
praktycznej realizacji (modele mediacji).
Z przeprowadzonych badań wynika, że osobowościowa definicja roli mediatora
jest co do zasady kompatybilna ze strukturalną definicją roli. Mediatorzy internalizują
strukturalne nakazy roli, rozstrzygając jednocześnie na potrzeby prowadzonej praktyki
mediacyjnej wpisane w rolę dylematy dotyczące celu mediacji, roli mediatora oraz
wskaźników sukcesu mediacyjnego. Badani odgrywają swoje role odwołując się do
wykrystalizowanych modeli mediacji opisanych w literaturze. Większość mediatorów
deklaruje odgrywanie roli zgodnie z jednym modelem mediacji. Tylko niewielki odsetek
badanych wskazał na prowadzenie mediacji integratywnych, łączących elementy kilku
różnych modeli.
Praktyczne znaczenie okazało się mieć tylko kilka z kilkunastu opisanych w
literaturze modeli mediacji. Największa grupa badanych deklarowała stosowanie mediacji
facylitatywnej, co może być traktowane jako wskaźnik zgodności między strukturalną i
osobowościową definicją roli. Zarazem strukturalnym nakazem roli, który jest
konsekwentnie internalizowany przez przeważającą większość mediatorów jest neutralny i
bezstronny charakter działań mediatora: większość badanych mediatorów pełniła w
mediacji rolę moderatorów.
Badania wykazały, że to, co niejasne na poziomie strukturalnym pozostaje na ogół
niejasne także na poziomie osobowościowej definicji roli, zarówno w obszarze koncepcji
roli, jak i jej odgrywania. Chaos i wielość dyskursów na poziomie strukturalnym przekłada
się na trudności z autoidentyfikacją na poziomie definicji osobistej. Weryfikacja deklaracji
mediatorów wykazała, że mniej niż połowa z nich jest w stanie trafnie zidentyfikować i
nazwać stosowany przez siebie model w kategoriach teoretycznych obecnych w literaturze
przedmiotu. Badania wykazały zarazem, że (przynajmniej niektórzy) mediatorzy mają
tendencję do przeszacowywania swojej znajomości modeli mediacji. Brak wiedzy może
być

więc

dodatkowym

czynnikiem

sprawiającym,

że

w

pewnych

obszarach

osobowościowa definicja roli zaczyna odrywać się od definicji strukturalnej. Uzyskane
wyniki potwierdzają tezę, iż mediatorom brakuje wspólnego języka opierającego się na
przejrzystych,

wyczerpujących

i

rozłącznych

mediacyjnych
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definicjach

podstawowych

pojęć

Z badań wynika, że istnieje związek między osobowościową definicją roli mediatora,
a charakteryzującymi mediatora

właściwościami osobistymi,

takimi jak: cechy

demograficzne (wiek i płeć), wykształcenie, doświadczenie mediacyjne oraz obszar
praktyki mediacyjnej. Wykształcenie mediatora (zawód wyuczony oraz edukacja z zakresu
mediacji) wpływa na mapę filozoficzną oraz poziom aktywności w mediacji. Zmienne z
zakresu doświadczenia zawodowego (intensywność prowadzenia mediacji oraz zawodowy
charakter pełnionej roli) różnicują mapę filozoficzną mediacji oraz zmieniają poziom
samoświadomości mediatora. Obszar praktyki mediacyjnej okazuje się być powiązany z
postrzeganym celem mediacji.

Odpowiedź na postawione pytania badawcze
Stworzenie obrazu psychospołecznej roli mediatora było punktem wyjścia do odpowiedzi
na pytania badawcze dotyczące poziomu jednoznaczności i spójności roli mediatora oraz
tego, czy rola mediatora ma charakter zawodowy.
Prowadzone badania potwierdziły hipotezę mówiącą, że strukturalna definicja roli
mediatora jest miejscami niejasna i niekompletna: obszar wymogów roli niepełny, a obszar
dylematów roli szeroki. Wielość definicji mediacji oraz kulturowa i historyczna
różnorodność ujęć roli mediatora sprawiają, że

pojawia się wiele równorzędnych

koncepcji celu i zasad mediacji oraz odgrywania roli mediatora, co powiększa obszar
dylematów roli. Kolejne dylematy roli generowane są przez chaos konceptualny w
obszarze aktywności mediatora w toku mediacji Czynnikiem dodatkowo zaciemniającym
obraz jest wielość równoległych dyskursów mediacyjnych toczonych w ramach różnych
dziedzin nauki i praktyki. Osoby wywodzące się z różnych środowisk zawodowych mogą
postrzegać strukturalne wymogi roli w zupełnie inne sposób, co może skutkować tym, że
konstruowane przez nie osobowościowe definicje roli będą od siebie bardzo odległe. Z
badań wynika, że, niejasności na poziomie strukturalnym są częściowo kompensowane i
wyjaśniane na poziomie osobowościowej definicji roli, jednak w pewnych obszarach
istniejący chaos terminologiczny i konceptualny skutkuje trudnościami z przyswojeniem
roli na poziomie osobowościowym – dobitnym przykładem są tu problemy mediatorów z
prawidłowym określeniem realizowanego przez siebie modelu mediacji.
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W toku badań pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że rola mediatora jest rolą o
charakterze zawodowym. Wykazano, że rola mediatora spełnia wpisane w definicję zawód
wymogi techniczno-organizacyjne, ekonomiczne i społeczne. Dodatkowym dowodem
uznania społeczno-zawodowej roli mediatora, jest wpisanie jej na funkcjonujące listy
zawodów – zarówno listę krajową prowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, jak i działającą w Stanach Zjednoczonych Occupational Information Network
(the O*NET). Prowadzone analizy wykazały, że spełnione zostały najważniejsze warunki
by móc ujmować zawód mediatora w kategoriach profesji: działania mediatora bazują na
kompetencjach obejmujących unikalną wiedzę i adekwatne umiejętności; funkcjonuje
szczegółowa deontologia zawodowa, mediatorzy prowadzą własną praktykę mediacyjną,
wykonując swoją pracę indywidualnie, osobiście i na własny rachunek. Co więcej
przynajmniej część mediatorów traktuje swoją pracę misyjnie, a siebie postrzega, jako
przedstawiciela zawodu zaufania publicznego.
Przeprowadzone analiza prowadza do wniosku, że zdefiniowana na podstawie
badań rola mediatora (cywilnego) ma dość jednolity charakter. Ewentualne dodatkowe
kategorie mediatorów, wyróżniane w przepisach, dokumentach lub literaturze wpisują się
w szerokie ujęcie roli zrekonstruowane w niniejszej pracy. Przykładowo, na listę Ministra
Pracy i Opieki Społecznej wpisane zostały dwa odrębne zawody: mediatora i mediatora
sądowego. Egzegeza dostępnych opisów stanowisk prowadzi jednak do wniosku, że
dokonany podział ma charakter sztuczny, bowiem w istocie chodzi o jedną i tą samą rolę
zawodową. Podobna prawidłowość ma miejsce w przypadku listy Occupational
Information Network, na którą obok ogólnie zdefiniowanego zawodu mediatora wpisano
także takie specjalności, jak: mediator ADR, mediator rodzinny, mediator federalny,
mediator w sprawach pracy i mediator w sprawach zatrudnienia publicznego. Mediatorzy
wyszczególnionych specjalności mogą różnić się obszarem praktyki mediacyjnej, jednak w
zasadniczych kwestiach: wiedzy, kwalifikacji, zasad pracy, etc. wpisują się w tą samą
definicję roli.
Jedyną kategorią, która wydaje się mieć odrębną specyfikę w obszarze
oczekiwanych kwalifikacji oraz modelu prowadzenia mediacji jest mediator rodzinny.
Ponieważ jednak w pozostałym zakresie: założeń dotyczących celu i zasad mediacji,
postrzegania roli mediatora, uznawanej struktury mediacji, dostępnych strategii i technik
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mediacyjnych, etc. mediator rodzinny wpisuje się w ogólne nakazy roli mediatora, wydaje
się nieuzasadnione, aby wyróżniać go, jako odrębną rolę społeczną lub zawodową.

Znaczenie poczynionych ustaleń i kierunki dalszych badań
Wyniki poczynionych ustaleń dają asumpt do dalszego rozwoju roli mediatora, a co za
tym idzie zwiększenia wykorzystania i efektywności mediacji, zgodnie z założeniem
wyrażanym przez badaczy amerykańskich, iż: „rozwój praktyki mediacyjnej zależy w dużej mierze
od empirycznych studiów nad tym, jak mediatorzy myślą o swojej roli i w jaki sposób ją odgrywają, czyli
od studiów nad stylem mediatora”. (Kressel, Henderson, Reich, Cohen, 2012 s. 164)
Wyniki badań wykazują istnienie potrzeby doprecyzowania strukturalnych nakazów
roli mediatora, w szczególności w obszarze kwalifikacji mediatora. Zarazem w pracy
naszkicowane zostały porównawczo możliwe rozwiązania w zakresie definiowana i
weryfikacji kompetencji mediatorów, stwarzając tym samym przestrzeń dla prawodawcy
do dalszych działań regulacyjnych w tym obszarze. Ustalenia te mogą być tym bardziej
istotne, że Polska jest aktualnie na etapie budowania zintegrowanego systemu kwalifikacji.
Wypracowanie spójnej wizji roli mediatora ma także znaczenie dla stosowania prawa i
praktyki wymiaru sprawiedliwości. Jasność definicyjna w zakresie roli mediatora może
usprawnić proces prowadzenia list mediatorów (zarówno w zakresie wpisu na listę, jak i
ewentualnego skreślenia z niej), a także stworzyć przestrzeń lepszego doboru mediatorów
do konkretnych spraw.
Zarazem rozważania prowadzą do wniosku o potrzebie rozjaśniania dylematów
roli w obszarze bezpośredniego wpływu mediatora na mediację. Materia ta wymaga
szerszego rozwinięcia badawczego w zakresie terminologiczno – definicyjnym,
eksploracyjnym oraz porównawczym. Wniosek o konieczności prowadzenia dalszych
pogłębionych badań obejmujących oddziaływanie mediatora na przebieg mediacji
pozostaje w zgodzie z konkluzjami licznych projektów badawczych zajmujących się tą
tematyką, w których podkreśla się, że dalsze ustalenia w tej materii „mogą zwiększyć precyzję
prowadzonej dyskusji i ułatwić decyzje dotyczące edukacji, szkolenia, ewaluacji i regulacji pracy
mediatorów.” (Riskin 1996, s. 33). Większa klarowność wymogów roli może pomóc samym
mediatorom – zarówno na etapie decyzji o wykonywaniu tego zawodu, jak i w trakcie jego
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pełnienia. Jasność definicyjna może również zmniejszyć frustrację mediatorów i stron
korzystających z mediacji, związaną z potencjalną niespójności oczekiwań stron wobec
mediacji i możliwości ich zaspokojenia przez prowadzącego ją mediatora.
Rozważania niniejszej dysertacji prowadzą do wniosku o potrzebie dalszych
intensywnych prac nad tworzeniem jednolitej teorii mediacyjnej, stanowiącej podstawę
efektywnego i sprawnego wykorzystywania mediacji w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Wydaje się znaczące, aby prace badawcze miały charakter interdyscyplinarny, budując
wspólną płaszczyznę rozumienia tematu - terminologiczną, językową i metodologiczną –
dla przedstawicieli różnych nauk i specjalności.
Podsumowując, jasne zdefiniowanie roli mediatora stanowi punkt wyjścia do
efektywnego i właściwego zaspokajania potrzeb społecznych w obszarze mediacji.
Konkretnie określone wymogi roli pozwolą na trafniejszy dobór mediatorów, tworzenie
bardziej adekwatnych systemów kształcenia, sprawniejszą weryfikację kompetencji oraz
kontrolę i ewaluację bieżącego działania. Tworzenie lepszego mediatora to ścieżka
prowadząca do lepszej mediacji. Lepsza mediacja to większa szansa na zwiększenie
popularności procedur ADR i sposób na zaspokojenie istniejących potrzeb społecznych.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1. Etapy Mediacji

Przykładowe modele etapów mediacji w ujęciu autorów amerykańskich
Fazy mediacji według A. Taylor:
(Za: Kolberg, Taylor, 1994, s. 38 i nast.; Kolberg, Milne, 1998, s. 65 i nast.)

1. Wprowadzenie, budowa struktury i zaufania
2. Gromadzenie informacji oraz wyodrębnianie kwestii.
3. Tworzenie opcji i pomysłów rozwiązań
4. Negocjacje i podejmowanie decyzji
5. Klaryfikacja, sporządzanie projektu porozumienia
6. Analiza prawna i proceduralna
7. Implementacja, sprawdzenie i rewizja.

Komentarz:
Zdaniem A. Taylor proces mediacji najłatwiej opisać, jako sekwencję etapów, które mają
swoje cele i zadania, metodologię i umiejętności (w: Kolberg, Milne, 1998, s. 65). Zdaniem
tej autorki, w praktyce dopuszczalne są jedynie drobne modyfikacje założonego modelu,
które pozwalają dostosować uniwersalny proces do potrzeb konkretnego przypadku.
Jednak żeby proces mediacji mógł zostać zamknięty, konieczne jest uwzględnienie
wszystkich etapów procesu. W swoim modelu autorka uwzględnia następujące etapy
mediacji (Folberg, Taylor, 1994, s. 38 i nast., Folberg, Milne, 1998, s. 65 i nast.;):
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Fazy mediacji według G. Nordhelle

(za: Mediacja Sztuka rozwiązywania konfliktów, 2010)

1. Zdobycie zaufania stron. Wysłuchanie.
2. Zbudowanie przestrzeni do rozmowy. Wypracowanie definicji konfliktu
niefaworyzującej żadnej ze stron.
3. Dogłębne zbadanie konfliktu. Zebranie informacji dotyczących sposobu
postrzegania konfliktu przez każdą ze stron.
4. Szukanie propozycji możliwego rozwiązania.
5. Faza negocjacji
6. Konstruowanie porozumienia

Komentarz:
Nordhelle podkreśla linearność procesu mediacji, dopuszcza jednak możliwość, by w
niektórych sytuacjach mediator odchodził od sztywnej kolejności założonych faz
mediacji. Do zadań mediatora należy utrzymanie właściwej struktury mediacji oraz
decydowanie o tym, czy nadszedł już czas na zamknięcie jednej fazy i rozpoczęcie kolejnej
- co nie oznacza jednak sztywnego przestrzegania porządku chronologicznego (Nordhelle,
2010, s. 36). W tym ujęciu model etapów mediacji jest traktowany bardziej jako
aprioryczny zbiór założeń konstrukcyjnych, umożliwiający lepszą analizę sytuacji i
trafniejszy dobór strategii mediacyjnej, niż zestaw kategorycznych wymogów, którym
mediator musi się w każdej sytuacji podporządkować.
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12 etapów procesu według Ch. Moore’a
(za: Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, 2009, s. 78 i nast.)

Etap 1: Nawiązanie relacji ze stronami sporu
Nawiązanie kontaktu, budowanie wiarygodności, Edukowanie nt. procesu
Etap 2: Wybór strategii kierującej procesem mediacji
Edukacja i ocena rożnych podejść, wybór, koordynacja
Etap 3: Zbieranie oraz analizowanie informacji źródłowych
Zbieranie i analiza danych, weryfikowanie informacji, minimalizowanie skutków braku
lub niedostępności informacji.
Etap 4: Tworzenie szczegółowego planu mediacji
Edukacja w zakresie możliwych strategii i specyficznych posunięć
Etap 5: Budowanie zaufania oraz współpracy
Przygotowanie psychiczne uczestników do udziału w negocjacjach, opanowanie emocji,
budowanie zaufania i wzajemnego zrozumienia
Etap 6: Rozpoczęcie sesji mediacyjnej
Budowanie sprzyjającej atmosfery do rozmów, ustanowienie podstawowych zasad,
pomoc w rozładowaniu emocji, ograniczanie obszarów tematycznych
Etap 7: Definiowanie przedmiotu sporu oraz ustalanie planu działania
Naprowadzanie na istotne dla obu stron obszary tematyczne, ustalenie kwestii i
kolejności zajmowania się nimi
Etap 8: Ujawnianie ukrytych interesów stron sporu
Zidentyfikowanie przedmiotowych, proceduralnych oraz psychologicznych interesów
stron, edukowanie stron na temat wzajemnych interesów
Etap 9: Tworzenie wariantów porozumienia
Wzmacnianie otwartości na różne warianty rozwiązania, tworzenie kilku wariantów
porozumienia
Etap 10: Ocena wariantów porozumienia
Badanie interesów stron i możliwości ich zaspokojenia poprzez poszczególne warianty
porozumienia, ocena korzyści i strat związanych z wyborem danego wariantu.
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Etap 11: Ostateczne negocjacje
Stopniowe zbliżanie stanowisk za pomocą technik wspomagania negocjacji.
Etap 12: Doprowadzanie do formalnej ugody
Wskazanie kroków proceduralnych zmierzających do urzeczywistnienia porozumienia,
tworzenie procedur ewaluacji oraz monitoringu, sformalizowanie ugody.

Komentarz:
Koncepcja Christophera Moore’a ma charakter bardzo rozbudowany i obejmuje 12
etapów procesu wraz ze szczegółowymi zadaniami mediatora w każdej fazie (Ch. Moore
2009, s. 78 i nast.). Proces mediacyjny ma charakter ewolucyjny, jeśli jakieś zadanie nie
zostanie zrealizowane w odpowiednim momencie, może blokować realizację kolejnych
zadań, prowadzących do porozumienia. Nie oznacza to jednak konieczności
bezwarunkowego uwzględniania w mediacji wszystkich wskazanych etapów.
Zadania, jakie towarzyszą danemu etapowi mediacji mogą być realizowane na różne
sposoby, w zależności od takich czynników, jak: poziom rozwoju konfliktu oraz moment
przystąpienia mediatora do procesu, zdolność stron do rozwiązania sporu, balans sił,
stosowane przez strony procedury negocjacyjne oraz kompleksowość sporu. (Moore,
2009)
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ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI AMERYKAŃSKICH
Model Taylor

Model Nordhelle

Model Moore’a
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planu

Budowanie
zaufania
oraz współpracy
Mediacja właściwa
Wprowadzenie,
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zaufania

Zdobycie
zaufania Rozpoczęcie
i stron. [Wysłuchanie.]
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Gromadzenie
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Definiowanie
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problemu,
Ujawnianie
ukrytych
interesów stron sporu
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Dogłębne
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konfliktu.
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stron.
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Tworzenie
opcji
i Szukanie
propozycji Tworzenie wariantów Tworzenie
pomysłów rozwiązań.
możliwego rozwiązania. porozumienia
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Klaryfikacja,
Konstruowanie
sporządzanie projektu porozumienia
porozumienia
Analiza
prawna
proceduralna

Doprowadzanie
formalnej ugody

i

do Porozumienie
 uwzględniające
w
miarę
potrzeby
analizę prawną i
proceduralną

Działania post-mediacyjne
Implementacja,
sprawdzenie i rewizja.
Opracowanie własne oparte na koncepcjach: Taylor (1994), Nordhelle (2010), Moore’a (2009)
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Przykładowe modele etapów mediacji w ujęciu autorów polskich
Model etapów mediacji M. Bobrowicza112
(za: Mediacja. Jestem za, 2008, s. 20)

I. Faza przedmediacyjna- uzgodnienie treści umowy i warunków prowadzenia mediacji
II. Fazy mediacji właściwej:
1. Przedstawienie stronom zasad mediacji: monolog mediatora
2. Wystąpienia stron: prezentacja stanowisk
3. Ustalenie kwestii do negocjacji
4. Docieranie do potrzeb i interesów stron (sesje odrębne lub wspólne)
5. Szukanie rozwiązań (sesje odrębne lub wspólne)
6. Wybór rozwiązań
7. Zawarcie ugody, implementacja rozwiązań do ugody

Fazy mediacji według E. Gmurzyńskiej

(za: Gmurzyńska, Morek, Mediacje. Teoria i praktyka, 2009, s. 130 i nast.)

1. Przygotowanie mediacji
2. Otwarcie mediacji – spotkanie wspólne
3. Wstępne wypowiedzi stron
4. Wymiana zdań – dialog
5. Ustalanie kwestii do dyskusji. Ustalanie kolejności omawianych kwestii
6. Tworzenie propozycji ugodowych (opcji rozwiązania sporu)
7. Osiąganie porozumienia
8. Spisywanie ugody

112

Podobnie fazy mediacji definiują Kalisz i Ziemkiewicz (s. 50 i nast.), teoretycy wywodzący się z kręgów
prawnych.
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:
Model etapów mediacji rodzinnej A. Gójskiej
(za: Gójska, Huryn, Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, 2007, s. 84)

1. wprowadzenie do mediacji
2. wstępne wystąpienia stron
3. definiowanie kwestii i ustalenie planu mediacji
4. poszukiwanie potrzeb i interesów stron
5. poszukiwanie rozwiązań i końcowe negocjacje
6. praca nad porozumieniem

Komentarz:
Przyjęty w Polsce model etapów mediacji w dużej mierze pokrywa się z modelem
ogólnym wypracowanym na podstawie koncepcji autorów amerykańskich.
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Załącznik nr 2. Kategorie mediatorów korzystających z więcej niż
jednego modelu mediacji
Mediatorów planowano korzystających z więcej niż jednego modelu mediacji można
przyporządkować do kilku kategorii,

określonych na potrzeby tej pracy, jako:

poszukiwacze, pragmatycy i integratorzy. Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis
poszczególnych kategorii, bazujący na koncepcjach prezentowanych w literaturze
przedmiotu.
Mediatorów określanych, jako „poszukiwacze” można podzielić na dwie grupy, w
zależności od posiadanego przez nich doświadczenia mediacyjnego. Do pierwszej grupy
zaliczymy

mediatorów

na

początku

ścieżki

mediacyjnej.

W

tym

kontekście

wykorzystywanie przez mediatora różnych modeli może wynikać z faktu, iż jest na
początkowym etapie drogi mediacyjnej, i szuka teorii, na której mógłby się oprzeć. „Mapa
filozoficzna”, na której opiera się model mediacji, nie jest tak mocno umocowana w
systemie przekonań i pozostawia pole do eksperymentów. Druga grupa „poszukiwaczy”
to osoby eksperymentujące, szukające lepszych rozwiązań. W ich przypadku zmiana może
następować w czasie. Mediator korzysta z jednego modelu myślenia o konflikcie i
mediacji, a z czasem pod wpływem jakichś bodźców zewnętrznych lub wewnętrznych w
jego systemie poznawczym, światopoglądzie i systemie wartości zachodzą zmiany, które
sprawiają, że decyduje się na korzystanie z innego modelu. Kategorie te można odnaleźć
w rozważaniach Langa i Taylor, którzy podkreślają, że większość początkujących
mediatorów przyswaja specyficzny model (czyli według rozumienia przyjętego w tej pracy:
strategię) i podejście do mediacji (czyli: model), które obejmuje wskazówki, zasady,
procedury i sposoby rozumienia praktyki mediacyjnej. Mediatorzy mogą do tego dodawać
swoje przemyślenia, zmieniające przyjęty model pod wpływem tego, czego doświadczają
w praktyce, a czego model nie wyjaśnia wystarczającym stopniu. (Lang & Taylor, 2000, s.
99-101)
Druga kategoria to „pragmatycy”. Są to mediatorzy, którzy świadomie korzystają
z meta-modelu mediacji, zakładającego, iż nie ma jednej wiodącej teorii konfliktu, zaś
podstawową cechą mediacji jest konieczność dopasowania działania mediatora do potrzeb
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stron. Ten typ mediatora opisuje m.in. Ware, który uważa, że mediacja jest kształtowana
(specyficznie) przez cele jej uczestników. Mediacja sama w sobie nie ma celu, wnoszą go
strony, mediatorzy lub pełnomocnicy. (Ware, 2001, s. 204) Zgodnie z założeniami takiego
modelu nie jest zatem możliwe ani wskazanie konkretnego celu mediacji, ani założenie z
góry, jaka powinna być rola mediatora. Co za tym idzie mediator może w toku
postępowania korzystać ze wszystkich narzędzi, jakie mogą okazać się skuteczne. W tej
sytuacji granicą dopuszczalności pewnych działań i zachowań będą przyjęte przez
mediatora zasady etyki. Warto jednak pamiętać, że zasady te również zostały
skonstruowane w oparciu o pewien przyjęty model myślenia o mediacji. Sprowadza to do
punktu wyjścia, jakim jest przyjęty model mediacyjny. Pokazuje to pewną pułapkę
logiczną, w jaką wpadają zwolennicy opisanego meta modelu. Albo punktem wyjścia do
ustalenia zasad etycznych jest pewien model mediacji – wówczas stwierdzenie o braku
wiodącej teorii okazuje się fałszywe, albo modelu nie ma, a wówczas brakuje
wystarczająco mocnych podstaw do skonstruowania zbioru jasnych zasad etycznych. Brak
zasad etycznych – poza wszelkimi innymi konsekwencjami – wydaje się niezgodny z
etosem pracy mediatora i rodzi poważne ryzyko dla bezpieczeństwa potencjalnie
zainteresowanych mediacją stron. Pojawiają się w tym kontekście również wątpliwości
natury praktycznej. W sytuacji, w której mediator każdorazowo ma się dostosować do
okoliczności i potrzeb stron, musi dysponować szeroką pulą umiejętności i narzędzi,
przynależnych do podejść (modeli) różnego typu – od transformatywnego po
ewaluatywne. Pytanie, czy rzeczywiście w praktyce mediatorzy mieliby kompetencje, by
efektywnie realizować założenia różnych modeli mediacji. A jeśli tak, to czy mieliby ku
temu wolę, czy siła przyzwyczajenia nie skłaniałaby ich raczej do poprzestawania na
najbliższym sobie modelu.
Do trzeciej kategorii zaliczeni zostali „integratorzy”. W tym przypadku
możliwość korzystania z kilku modeli mediacji, ma raczej charakter pozorny, niż realny.
Zintegrowany przez mediatora model może łączyć w sobie elementy z różnych teorii, co
w niektórych sytuacjach będzie sprawiać wrażenie, że mediator posługuje się kilkoma
różnymi modelami. W istocie jednak dane podejście do mediacji będzie miało charakter
stały – choć specyficznym dla danego mediatora. Należy w tym miejscu podkreślić, że
możliwości integrowania różnych modeli są w znaczący sposób ograniczone. Nie
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wszystkie modele są bowiem ze sobą kompatybilne – część koncepcji wzajemnie się
wyklucza. Logicznie rzecz biorąc ilość modeli, które można równolegle wykorzystywać
będzie więc ograniczona. Przykładowo, jeśli ktoś wierzy, że podstawowym celem mediacji
jest dojście przez strony do maksymalnie konkretnego, wymiernego materialnie
porozumienia (mediacja ewaluatywna), nie może jednocześnie twierdzić, że głównym
celem jest przemiana wewnętrzna stron (mediacja transformatywna). Podobnie, jeśli uzna,
że rolą mediatora jest wspieranie własnej kreatywności stron, do których należy
znalezienie własnego rozwiązania (mediacja facylitatywna), nie może jednocześnie przyjąć,
że jest jego rolą wskazywanie stronom propozycji rozwiązań (mediacja ewaluatywna). Tym
samym należy stwierdzić, że np. uznanie za słuszne założeń modelu ewaluatywnego
wyklucza jednoczesne przyjęcie modelu transformatywnego, czy facylitatywnego.
Mediacje integralne, jako model, zostaną opisane szerzej w części poświęconej opisom
modeli mediacji.
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.
2002.153.1270)
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i
wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. 2001.100.1080)

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2016.64)
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania
sporów, druk sejmowy nr 3432
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1925)
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(druk sejmowy nr 3213)
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków
wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy
(Dz.U.2004.269.2673).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie
krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (Dz.U. 2011.0. 1520)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania
mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2003.108.1020)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i
szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U.
2001.90.1009)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów
poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2001.124.1359)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i
sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. 2003.108.1026 ze
zm)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania
mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. 2001.56.591)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. sprawie prowadzenia listy
stałych mediatorów (Dz. U. 2016.0.122)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. - Regulamin wewnętrznego
urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2007.169.1189 ze
zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu
działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.U. 2001.97.1063)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości
wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U.
2005.239.2018)
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. - Regulamin
wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. 2003.169.1646)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów
zawodowych i aplikantów kuratorskich Dz. U.2002.239.2037
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku
pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1876).
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Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 55/05/DNWO z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie
powołania Społecznej Rady ds.. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów
przy Ministrze Sprawiedliwości
Zarządzenie Nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 w sprawie metodyki
wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do
wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz.Urz.KGP 2005.1.1)

Dekret z 24 lutego 1954 r. o zakładowych komisjach rozjemczych (Dz. U. Nr 10. poz.35)

Regulacje środowiska mediatorów
Code of Professional Conduct, adopted by the Colorado Council of Mediation Organizations, w:
Moore, Ch. 1989 Effective Mediation, CDR Associated, Colorado
Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów, dokument nieformalny, przyjęty na konferencji w
Brukseli 2 lipca 2004 r. przez Komisję Europejską, dostępny na stronie:
http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=91238&article_id=125549
Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, maj 2008, dostępny
na stronie www.ms.gov.pl
(https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/kodeksetyczny.pdf, 8.04.2016)
Kodeks Etyki Mediatora Polskiego Centrum Mediacji dostępny na stronie: www.mediator.org.pl
(http://www.mediator.org.pl/uploaded/dokumenty/kodeks%202006.pdf, 8.04.2016)
Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation Developed by The Symposium
on Standards of Practice Approved by the ABA House of Delegates February 2001, dostępny na
stronie:
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/uncategorized/international_law/aba_standard
s_of_practice_for_family_and_divorce_mediation.authcheckdam.pdf
24.06.2014
Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w
dniu 26 czerwca 2006, dostępne na stronie www.ms.gov.pl
(https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/adr_standardy_mediacji.rtf, 8.04.2016)
Standardy Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października
2007 roku, dostępne na stronie www.ms.gov.pl
(https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/standardyszkoleniamediatorow.pdf,
8.04.2016)
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