
 

 

 

Mediacja może być prowadzona w sprawach:  

• cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody 

np. o zapłatę, o zniesienie współwłasności, o dział 

spadku, o podział majątku wspólnego, o rozstrzygnięcie 

istotnych sprawa rodziny, o alimenty, o ustalenie 

kontaktów z dzieckiem, o należności ze stosunku pracy; 

• rodzinnych np. o rozwód i separację, a jeśli istnieje 

możliwość utrzymania małżeństwa – o pojednanie 

małżonków; o sposób wykonywania władzy 

rodzicielskiej i utrzymywanie kontaktów z dzieckiem po 

rozwodzie; 

• gospodarczych np. z zapłatę należności, wykonania 

umów, ustalenia odszkodowań, roszczeń wspólników 

i akcjonariuszy przeciwko spółkom; 

• z zakresu prawa pracy  np. roszczenia pomiędzy 

pracodawcą a pracownikiem, wszelkie konflikty 

w miejscu pracy: między poszczególnymi 

pracownikami, zespołami i wydziałami; 

• karnych oraz w sprawach z nieletnim sprawcą czynu 

karalnego. 

 

Jak można znaleźć mediatora? 

Lista stałych mediatorów, lista mediatorów przekazana 

przez organizacje pozarządowe, wykaz instytucji i osób 

zaufanych uprawnionych do przeprowadzenia 

postępowania mediacyjnego oraz informacje o dyżurach 

mediatorów znajdują się na stronach  internetowych: 

  

Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 
(www.warszawapraga.so.gov.pl),  

Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) 
 

oraz stronach internetowych stowarzyszeń mediatorów, 

organizacji społecznych i zawodowych a także instytucji 

zajmujących się mediacją. 

 

Jakie są koszty mediacji? 

Informacje o ewentualnych kosztach związanych 

z mediacją znajdują się m.in. w zamieszczonym na stronie 

internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Informatorze  

o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów 

(w zakładce Działalność – Broszury i Publikacje – Mediacje). 

 
 

Podstawowe informacje 
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod 

rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015 poz. 1595) określa 

system usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, 

które mają zachęcać strony do prób polubownego 

rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu 

lub w toku postępowania sądowego, a także zapewniać 

odpowiednią jakość usług mediacyjnych. 

 

Mediacja: 
to efektywna metoda rozwiązywania sporów; próba 

doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego 

obie strony rozwiązania konfliktu z udziałem osoby 

trzeciej tj. mediatora; charakteryzuje ją: dobrowolność, 

bezstronność, poufność, neutralność i akceptowalność. 
 

Mediator: 
bezstronna, neutralna osoba, która usprawnia 

komunikację między stronami; pomaga 

w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony 

rozwiązania; pomaga stronom we wzajemnym 

wysłuchaniu, w przedstawieniu własnych racji 

i argumentów a także w odnalezieniu wspólnych 

interesów. 

Cel mediacji: 

• wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego 

strony konfliktu; 

• załagodzenie lub wygaszenie istniejącego konfliktu. 
 

Zalety mediacji: 

• odbywa się poza sądem (nieformalność 

postępowania); 

• oszczędność czasu (znacznie krótsza od 

tradycyjnego postępowania sądowego); 

• oszczędność pieniędzy (niskie koszty); 

• satysfakcja (żadna decyzja nie zostanie podjęta bez 

udziału stron); 

• poczucie bezpieczeństwa (nie jest konieczny 

bezpośredni  kontakt pomiędzy stronami); 

• skuteczność. 

Dla kogo? 
• dla małżonków, którzy chcą ratować swój związek, a 

nie potrafią znaleźć ugodowego rozwiązania, 

• dla tych, którzy chcą rozwiązać konflikt na neutralnym 

gruncie i w poufnej atmosferze, 

• dla rozwiedzionych rodziców, którzy mając na uwadze 

dobro dzieci chcą dojść do porozumienia w kwestii 

opieki nad dziećmi, alimentów czy podziału majątku, 

• dla tych, którzy chcą uniknąć eskalacji emocji i walki 

w sądzie, 

• dla tych, którzy chcą rozwiązać konflikt dotyczący 
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