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Zasady Etyki – Integralna część Regulaminu Mediacji. 

 

Mediatorzy Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji stosują się do: 

1. Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich 

2. Europejskiego Kodeksu Postępowania Mediatorów  

3. Standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną 

Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy 

Ministerstwie Sprawiedliwości 

- zebranych w niniejszym dokumencie. 

 

 

 
Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich 

 
 
Celem przyświecającym Kodeksowi jest promowanie najwyższych standardów etycznych wśród 

polskich mediatorów, budowanie wiarygodności zawodu mediatora wśród stron mediacji i szerokiej 

opinii publicznej, a także służenie pomocą mediatorom w rozstrzyganiu dylematów praktyki 

zawodowej. Ponieważ mediatorom powierzane są ważne, trudne a czasem bardzo bolesne sprawy, 

spoczywa na nich duża odpowiedzialność, aby nie zawieść zaufania stron. 
 
Jako że ze swej natury mediacja jest procesem płynnym i elastycznym, regulacje Kodeksu nie 

zmierzają do ograniczenia wolności i kreatywności mediatorów. Kodeks wyznacza standardy ogólne, 

uznając specyfikę niektórych rodzajów mediacji. Rada zachęca organizacje zrzeszające mediatorów 

poszczególnych specjalności do refleksji nad praktyką uprawiania mediacji przez swych członków i – 

jeśli zajdzie taka potrzeba – tworzyły regulacje uwzględniające specyfikę danego typu mediacji. 
 
Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich jest ściśle powiązany ze Standardami Prowadzenia Mediacji  

i Postępowania Mediatora ogłoszonymi przez Radę w czerwcu 2006 roku. Jest naturalnym 

rozwinięciem i uzupełnieniem Standardów o wymiar etyczny pracy mediatora. Źródłem mocy 

Kodeksu są wartości etyczne leżące u podstaw tego zawodu. Mediatorzy pomagają stronom 

rozwiązać konflikt, nie stosując żadnej formy przymusu ani manipulacji. W swej pracy kierują się 

uczciwością, prawością, bezstronnością i dbałością o rzetelny, zgodny z regułami sztuki przebieg 

mediacji. 
 
Kodeks nie zastępuje prawa. Mediatorzy powinni znać i ściśle stosować się do przepisów prawnych, 

zwłaszcza tych, które odnoszą się do mediacji. 
 
Rada gorąco zachęca mediatorów prowadzących praktykę indywidualną, firmy świadczące usługi 

mediacyjne i organizacje grupujące mediatorów, aby dobrowolnie przyjmowały i stosowały lub 

zachęcały swych członków do stosowania Kodeksu. Rada będzie szeroko informować opinię publiczną 

o wszystkich, którzy zdecydowali się stosować Kodeks w swojej działalności mediacyjnej. 
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1. Mediator powinien prowadzić postępowanie mediacyjne w oparciu o zasadę 

samodzielności i autonomii stron konfliktu. 
 

2. Mediator powinien w swym postępowaniu kierować się przede wszystkim dobrem  

i interesami stron. 
 

3. Mediator powinien dbać o zapewnienie dobrowolności udziału stron w postępowaniu 

mediacyjnym. 

 
4. Mediator powinien tak postępować, aby wszystkie strony sporu znały i rozumiały istotę 

procesu mediacji, rolę mediatora i warunki ewentualnego porozumienia. 

 
5. Mediator nie powinien podejmować się pomocy w rozwiązaniu konfliktu, gdy nie ma 

pełnego przekonania o swoich kompetencjach, które pozwolą mu prowadzić 

postępowanie rzetelnie. 

 
6. Mediator nie powinien prowadzić postępowania mediacyjnego, jeśli nie jest w stanie 

zachować bezstronności lub usunąć wątpliwości co do swojej bezstronności. 

 
7. Mediator powinien zachowywać poufność postępowania mediacyjnego, zarówno przed 

jego rozpoczęciem, w trakcie, jak i po jego zakończeniu. 

 
8. Mediator powinien unikać konfliktu interesów ze stronami i bezzwłocznie rozwiewać 

wszelkie wątpliwości co do tej kwestii. 

 
9. Mediator nie powinien przyjmować żadnych korzyści od stron z wyjątkiem uzgodnionego 

wynagrodzenia. Nie powinien też czerpać korzyści z kierowania stron do innych 

specjalistów. 

 
10. Mediator w swojej działalności informacyjnej i marketingowej nie powinien wprowadzać 

w błąd stron i opinii publicznej co do swoich kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, 

zakresu usług i opłat. 

 
11. Mediator powinien dostarczać stronom jasnych i jednoznacznych informacji co do 

swojego wynagrodzenia i wszelkich kosztów związanych z postępowaniem, w którym 

uczestniczą. 

 
12. Mediator powinien pogłębiać swoje kompetencje zawodowe w celu jak najlepszego 

służenia uczestnikom mediacji. 
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Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów  

(treść kodeksu obowiązuje w mediacji sądowej i umownej) 
 

 
Niniejszy kodeks postępowania stanowi zestawienie zasad, do przestrzegania których poszczególni 
mediatorzy mogą się dobrowolnie zobowiązać, na swoją własną odpowiedzialność. Jest on 
przewidziany dla wszystkich rodzajów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. 
 
Organizacje oferujące usługi mediacyjne mogą również podjąć takie zobowiązanie poprzez zwrócenie 
się do mediatorów działających pod ich auspicjami o przestrzeganie kodeksu. Organizacje mają 
szansę udostępnić informacje dotyczące środków podejmowanych w celu wspierania przestrzegania 
kodeksu  przez poszczególnych mediatorów poprzez, na przykład szkolenia, ocenę i nadzór. 
 
Dla celów kodeksu mediacja określana jest jako każdy proces, w którym dwie lub więcej stron 
zgadzają się na wyznaczenie trzeciej strony - zwanej dalej "mediatorem" - w celu udzielenia pomocy 
stronom w rozwiązaniu sporu poprzez osiągnięcie porozumienia bez wyroku sądowego oraz bez 
względu  na to jak ten proces może być nazwany lub powszechnie określany w każdym z Państw 
Członkowskich. 
 
Stosowanie kodeksu pozostaje bez szkody dla legislacji krajowej oraz przepisów regulujących 
poszczególne zawody. 
 
Organizacje oferujące usługi mediacyjne mogą chcieć opracować kodeksy bardziej szczegółowe 
przystosowane do ich szczególnego kontekstu lub rodzajów usług mediacyjnych, które oferują, jak 
również w odniesieniu do konkretnych dziedzin, takich jak mediacje rodzinne lub konsumenckie. 
 
 

1. KOMPETENCJE I MIANOWANIE MEDIATORÓW 
 

1.1 Kompetencje 
 

Mediatorzy są kompetentni i posiadają dużą wiedzę w zakresie procesu mediacji. Istotne czynniki 
obejmują odpowiednie przeszkolenie i stałe uaktualnianie wykształcenia i praktyki w dziedzinie 
umiejętności mediacyjnych, uwzględniając wszelkie istotne standardy  lub programy akredytacyjne. 
 

1.2 Mianowanie 
 
Mediator przeprowadza konsultacje ze stronami dotyczące odpowiednich dat, kiedy może odbyć się 
mediacja. Mediator upewnia się  co do swojego wykształcenia i kompetencji do prowadzenia mediacji 
przed przyjęciem nominacji i, na wniosek, ujawnia informacje dotyczące wykształcenia  
i doświadczenia stronom. 
 

1.3 Ogłaszanie/promocja usług mediatorów 
 
Mediatorzy mogą promować swoje praktyki w profesjonalny, uczciwy i godny sposób. 
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2. NIEZALEŻNOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ 

 
2.1 Niezależność i neutralność 

 
Mediatorowi nie wolno działać, lub jeżeli rozpoczął już działania, kontynuować ich, przed 
ujawnieniem wszelkich okoliczności, które mogą, lub mogą być widziane jako, wpływające na jego lub 
jej niezależność lub jako konflikt interesów. Obowiązek ujawniania takich informacji obowiązuje przez 
cały okres trwania procesu. 
Okoliczności takie obejmują: 
- wszelkie osobiste lub biznesowe stosunki z jedną ze stron, 
- wszelkie finansowe lub inne interesy, bezpośrednio lub pośrednio, związane z wynikiem mediacji, 
lub 
- mediator, lub członek jego lub jej firmy, podjęli działania w roli innej niż mediatora dla jednej ze 
stron. 
W takich przypadkach mediator może przyjąć lub kontynuować mediację jedynie pod warunkiem, że 
jest pewien, że jest w stanie przeprowadzić mediację z pełną niezależnością i neutralnością w celu 
zagwarantowania pełnej bezstronności oraz przy wyraźnej zgodzie stron. 
 

2.2 Bezstronność 
 
Mediator cały czas działa, i stara się być postrzegany jako działający, z bezstronnością w stosunku do 
stron oraz angażuje się w obsługiwanie na równi wszystkich stron w odniesieniu do procesu mediacji. 
 
 

3. POROZUMIENIE MEDIACYJNE, PROCES, ROZTRZYGNIĘCIE I PŁATNOŚCI 
 

1.1 Procedura 
 

Mediator upewnia się, że strony mediacji rozumieją, czym charakteryzuje się proces mediacji oraz 
jaka jest w nim rola mediatora i stron. 
Mediator gwarantuje w szczególności, żeby przed rozpoczęciem mediacji strony zrozumiały   
i wyraźnie zgodziły się na warunki porozumienia mediacyjnego uwzględniając w szczególności 
wszelkie stosowne przepisy odnoszące się do obowiązku zachowania poufności spoczywającym na 
mediatorze i stronach. 
Porozumienie mediacyjne zostanie, na wniosek stron, sporządzone na piśmie. 
Mediator prowadzi postępowanie w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, 
uwzględniając możliwy brak równowagi sił oraz poszanowanie prawa, wszelkie życzenia, które  strony 
wyrażają oraz potrzebę szybkiego rozstrzygnięcia sporu. Strony mogą uzgodnić z mediatorem, na 
podstawie zbioru zasad lub inaczej, sposób przeprowadzenia mediacji. 
Mediator, jeżeli uzna to za użyteczne, może dokonać wysłuchania stron osobno. 
 

3.2 Sprawiedliwość procesu 
 

Mediator zapewnia odpowiednie szanse stron do udziału w  procesie. 
Mediator, w odpowiednich przypadkach, informuje strony i może zakończyć proces mediacyjny, 
jeżeli: 
- zostaje osiągnięte rozstrzygniecie, które mediator uzna za niewykonalne lub bezprawne,  
w odniesieniu do okoliczności sprawy oraz kompetencji mediatora do dokonania takiej oceny, lub 
- mediator uznaje, że jest mało prawdopodobne, że kontynuowanie mediacji doprowadzi do 
rozstrzygnięcia. 
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3.3 Zakończenie procesu 
 

Mediator podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że wszystkie strony osiągają 
porozumienie poprzez wiedzę i świadomą zgodę, oraz, że wszystkie strony rozumieją warunki 
porozumienia. 
Strony mogą wycofać się z mediacji w każdym momencie bez podania uzasadnienia. 
Mediator może, na wniosek stron oraz w ramach swoich kompetencji, udzielić stronom informacji 
dotyczących sformalizowania porozumienia oraz możliwości wykonania porozumienia.  
 

3.3 Płatności 
 

W przypadkach, gdy nie zostało to wcześniej określone, mediator musi zawsze dostarczyć stronom 
kompletnych informacji dotyczących trybu odszkodowania, który ma zamiar zastosować. Mediator 
nie zgadza się na mediację przed zaakceptowaniem zasad dotyczących odszkodowania przez 
wszystkie zainteresowane strony. 
 
 

4. POUFNOŚĆ 
 
Mediator utrzymuje w tajemnicy informacje, pojawiające się w związku z procesem mediacyjnym, 
uwzględniając fakt, że mediacja ma się odbyć lub, że się odbyła, chyba że prawo wymaga inaczej lub 
ze względu na politykę publiczną. Wszelkie informacje ujawnione jako poufne mediatorom przez 
jedną ze stron nie będą ujawniane innym stronom bez pozwolenia, chyba że prawo wymaga inaczej. 
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Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez 
Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów 
przy Ministerstwie Sprawiedliwości  

Standardy prowadzenia mediacji  

i postępowania mediatora 

uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca 2006 
 

 
Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna 
i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej 
uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje 
rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. 

 
Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów zależy w dużym stopniu od 
profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej. 
 
Standardy mają charakter wytycznych i wskazówek dla mediatorów, nie są zaś źródłem prawa i nie 
mogą być podstawą do wysuwania roszczeń prawnych. Ich główne funkcje są następujące: 

a)  służą jako pomoc w prowadzeniu praktyki mediacyjnej; 
b)  zapewniają większe bezpieczeństwo stronom mediacji oraz samym mediatorom; 
c)  zwiększają zaufanie społeczne do mediacji jako środka rozwiązywania konfliktów; 
d) pomagają kandydatom na mediatorów przy podejmowaniu decyzji o podjęciu się tej funkcji. 

 
 

Standard I 
Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji  

i zawierania porozumienia. 
 
A. Mediator nie zmusza stron ani do podjęcia mediacji, ani do osiągnięcia porozumienia.  
B. Przed rozpoczęciem mediacji strony uzyskują informację o możliwości wycofania się na każdym 

jej etapie oraz o możliwości wybrania innego mediatora. 
C. Mediator powinien być zaakceptowany przez strony. 
 
 

Standard II 
Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu. 

 
Mediator nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej 
osiągnięciu dobrowolnego porozumienia. 
 

Standard III 
Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji. 

 
A. Mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron; prowadzi mediację w taki sposób, aby 

ewentualna nierównowaga między stronami nie wpływała na przebieg mediacji ani na jej 
ostateczny rezultat. 

  
B. Jeśli mediator nie jest w stanie prowadzić mediacji w bezstronny sposób, jest zobowiązany do 

wycofania się z postępowania mediacyjnego. 
 
C. Mediator wystrzega się stronniczości lub okazywania uprzedzeń i oceniania stron ze względu na 

ich pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć lub zachowanie podczas mediacji. 
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D.  W związku z prowadzoną mediacją mediator nie nawiązuje takich relacji, które mogą budzić 

wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności mediator nie daje stronom ani nie 
przyjmuje od stron żadnych prezentów lub innych korzyści, z wyłączeniem wynagrodzenia 
mediatora. 

 
E. Mediator nie podejmuje się mediacji lub wyłącza się z jej kontynuowania, jeżeli uzna, że istnieje 

konflikt interesów o charakterze profesjonalnym lub osobistym ze stronami lub ich 
pełnomocnikami. 

 
F. Mediator ujawnia stronom wszelkie z nimi związki o charakterze zawodowym lub prywatnym  

i uwzględnia ich stanowisko w tym zakresie.  
 
 

Standard IV 
Mediator dba o poufność mediacji. 

 
A. Zarówno mediacja, jak i jej przebieg i rezultaty są objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia nikomu 

informacji, które uzyskuje podczas prowadzenia mediacji, z wyjątkiem przestępstw 
wymienionych w art. 240 kodeksu karnego.  

 
B. Mediator lub ośrodek mediacyjny przechowuje dokumentację z mediacji w sposób respektujący 

zasadę poufności. Dokumentacja może obejmować pisemną zgodę stron na udział w mediacji, 
zarejestrowanie sprawy mediacyjnej, podstawowe dane uzyskane od stron (wraz z zapisem  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji postępowania 
mediacyjnego), deklarację przestrzegania zasady poufności przez osoby trzecie obecne na sesjach 
mediacyjnych, kopię porozumienia mediacyjnego i kopię protokołu z postępowania 
mediacyjnego przekazywanego do sądu, jeśli sąd skierował sprawę do mediacji. Inne sposoby 
gromadzenia dokumentacji z mediacji wymagają wyraźnej zgody stron. 

 
 

Standard V 
Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji. 

 
A. Przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego mediator przedstawia stronom zasady, 

przebieg, cele i możliwe rezultaty mediacji, a w szczególności: 
1) informuje strony, że jest bezstronny i neutralny; 
2) informuje strony, że ewentualne porozumienie zawarte w wyniku mediacji, będzie 

sprawdzone przez sąd pod kątem zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego  
(w przypadku nadania klauzuli wykonalności lub zatwierdzenia przez sąd); 

3) informuje strony o możliwości spotkań na osobności, a w szczególności wyjaśnia zasady 
przestrzegania poufności podczas tych spotkań; 

4) informuje strony o ewentualnej obecności innych osób podczas postępowania mediacyjnego 
i uzyskuje na to zgodę stron; 

5) opisuje swoje obowiązki,  a w szczególności przestrzeganie zasady poufności; 
6) uprzedza strony, w jakich okolicznościach mediator może przerwać lub zakończyć 

postępowanie mediacyjne, oraz że strony mogą przerwać lub zakończyć mediację  
w dowolnym momencie. 

 
B. Mediator odbiera od stron zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. 
 
C. Mediator informuje strony, że w trakcie postępowania mediacyjnego mogą korzystać z wiedzy  

i porady specjalistów. 
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D. Mediator wyraźnie odróżnia swoją rolę jako mediatora od innych ról zawodowych, które pełni  
i upewnia się, że strony są świadome tej różnicy. 

 
 
 

Standard VI 
Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych. 

 

Mediator stale pogłębia i doskonali swoje umiejętności, a także dba o wysoki poziom etyki 
zawodowej. 

 
 

Standard VII 
Mediator współpracuje z innymi specjalistami dla dobra  

postępowania mediacyjnego. 
 
A. Mediator może zaproponować stronom skorzystanie z pomocy odpowiedniego specjalisty. 

Decyzja o skorzystaniu z usług specjalisty pozostaje w rękach stron. 
 
B. W trakcie mediacji mediator nie wchodzi w rolę innego specjalisty, nawet pomimo posiadania 

wiedzy z danej dziedziny. 
 
C. Mediator, współpracując ze specjalistami, nie narusza zasady poufności.  
 
 

Standard VIII 
Przerwanie lub zakończenie postępowania mediacyjnego. 

 
A. Mediator przerywa lub kończy postępowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia, kiedy 

uzna, że co najmniej jedna strona postępowania nie jest zdolna do uczestniczenia w mediacji, lub 
z innego ważnego powodu, na przykład: 

• gdy strona z powodu swego stanu fizycznego lub psychicznego nie może efektywnie 
uczestniczyć w mediacji, na przykład jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 

 

• gdy strony chcą zawrzeć porozumienie, którego skutków nie są świadome; 
 

• gdy strony używają mediacji dla osiągnięcia nieuczciwych korzyści; 
 

• gdy mediator nabiera przekonania, że traci bezstronność.   
 

B. Mediacja może się zakończyć zawarciem porozumienia obejmującego całość sporu lub zawarciem 
porozumienia obejmującego część negocjowanych problemów. Zadaniem mediatora jest 
upewnienie się, czy strony wiedzą, jak wprowadzić porozumienie w życie. W przypadku 
częściowego porozumienia mediator może zaproponować przedyskutowanie dostępnych 
procedur umożliwiających rozwiązanie pozostałych kwestii przy pomocy innych specjalistów. 

 

C. Mediacja może zostać przerwana zarówno przez strony, jak i przez mediatora. Mediator 
informuje strony o ich prawie do wycofania się z mediacji w dowolnym momencie z jakichkolwiek 
powodów. Przerwanie lub zakończenie mediacji przez mediatora następuje w szczególności, gdy:  

1) mediator jest przekonany, że osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe;  
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2) uczestnicy mediacji osiągną w ocenie mediatora impas nie do pokonania; mediator nie 
powinien przedłużać nieproduktywnej dyskusji, gdyż naraziłoby to strony na niepotrzebne 
koszty emocjonalne i finansowe; 

3) strony nie mogą uczestniczyć w mediacji, nie są zdolne do mediacji lub nie chcą  
w autentyczny, zaangażowany sposób uczestniczyć w procesie mediacji. Jeśli inicjatywa 
przerwania mediacji wychodzi od mediatora, powinien on poinformować strony  
o możliwości profesjonalnej pomocy właściwej dla danego przypadku. 

 
 

Standard IX 
Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji. 

 
A. Miejsce prowadzenia mediacji powinno być neutralne i gwarantować stronom i mediatorowi 

poczucie bezpieczeństwa. 
 
B. Miejsce, w którym prowadzi się mediację, powinno posiadać co najmniej dwa pomieszczenia 

gwarantujące zachowanie prywatności stronom i poufności postępowania mediacyjnego. Powinno 
także zapewniać możliwość korzystania z podstawowych wygód.  

 
 

Standard X 
Mediator rzetelnie informuje o swoich usługach. 

 
A. Mediator promuje swoje usługi w sposób profesjonalny, uczciwy i godny. 
 
B. Mediator może informować o instytucji mediacji, o korzyściach z niej płynących oraz jej kosztach. 

Taka informacja powinna być rzetelna i wyczerpująca. Mediator jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie tej zasady przez wszystkich reklamujących jego usługi i działających w jego 
imieniu. 

 
C. Mediator nie obiecuje ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników postępowania 

mediacyjnego.  
 

D. Mediator rzetelnie informuje o swoich kwalifikacjach i o przynależności do stowarzyszeń, 
związków lub innych organizacji zawodowych oraz o funkcjach w nich pełnionych. Mediator może 
powoływać się na posiadane stopnie naukowe, certyfikaty i inne formy potwierdzonych 
kwalifikacji. 

 
E. Mediator powinien rozważyć możliwość ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. 
 
 

Warszawa, 26 czerwca 2006 roku 
 


