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Wstęp 

Żyjemy w czasach szybkich i dynamicznych zmian.  

Tempo życia jest zawrotne.  

W związku z tym czasami nie mamy czasu dotrzeć  

do spraw głębszych i wartościowych, do siebie samego,  

do swoich uczuć, potrzeb i do wartości, które są ważne.  
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Czasami żyjemy zbyt powierzchownie i pośpiesznie,  

jesteśmy rozproszeni  

i bardziej skupieni na zaspakajaniu cudzych potrzeb  

niż swoich własnych. 

Czasami nie mamy czasu na zatrzymanie się. 

Niech ten czas będzie czasem zatrzymania się  

i zadania sobie samemu pewnych kluczowych pytań.  
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Może to być pytanie: 

Jak zbudować więzi  

w małżeństwie i rodzinie?  

Aby były one ochroną  

przed zagrożeniami. 

Jakie zagrożenia występują we  

współczesnym świecie? 
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Jak mogę pomóc sobie lub innym? 

 

Czy chcę zostać mediatorem,  

aby pomóc sobie i pomagać innym? 
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Czym są mediacje klasyczne? 

Mediacja  

to nowoczesne i skuteczne postępowanie. 
Jest to alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów poza sądem.   

Jest to rozmowa dwóch osób będących w konflikcie  

w obecności i przy aktywnym udziale  trzeciej osoby  

neutralnej wobec konfliktu - mediatora.  

Mediacje mają na celu doprowadzenie  

do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. 
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Mediator   
 

jest to osoba pośrednicząca w sporze,  

mająca na celu pogodzenie stron,  

w prawie międzynarodowym jest to przedstawiciel  

pokojowego  

zakończenia sporu. 
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Społeczna Rada do spraw  

Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów  

przy Ministrze Sprawiedliwości 
 

 

 

 

 

Standardy prowadzenia mediacji 

i postępowania mediatora 

 
uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca 2006 
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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.  

Końcowym efektem mediacji jest podpisanie ugody. 
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Celem mediacji  

 
nie jest ustalenie, kto ma rację, lecz jakie 

są interesy i potrzeby stron oraz trwała  

likwidacja konfliktu poprzez  

wypracowanie rozwiązania możliwego do 

zaakceptowania przez obie strony. 
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Rodzaje mediacji 

1. Mediacje w sprawach cywilnych 

 

2. Mediacje w sprawach karnych 

 

3. Mediacje w sprawach nieletnich 

 

4. Mediacje w sprawach gospodarczych 

 

5. Mediacje rówieśnicze 

 

6. Mediacje szkolne  

 

7. Mediacje rodzinne 
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Zasady obowiązujące w mediacjach 

 Zasada dobrowolności  
 

•Nikt nie może być zmuszany do mediacji 

•Każda osoba może odstąpić w każdej chwili od mediacji 
 

 Zasada gotowości do ugody 
 

•Osoby przystępują do mediacji wtedy, kiedy są gotowe do ugody 
 

  Zasada bezstronności mediatora 

 
Mediator jest neutralny 

Nie bierze racji żadnej ze stron 

Zachowuje dystans do stron i do samego konfliktu 
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 Zasada nieformalności 
 

•Nikt nie nagrywa 

•Panuje swoboda wypowiedzi 

 

• Zasada działania w dobrej wierze 
 

•Strony prezentują fakty i prawdę 
 

• Zasada poufności 
 

•Zarówno mediator, jak i strony zachowują dyskrecję 

•Informacje ujawnione podczas spotkań nie 

mogą być przekazywane żadnym osobom prywatnym ani       

instytucjom. Nie mogą także być wykorzystane podczas 

procesu sądowego, jeżeli nie dojdzie do ugody. 
 

• Zasada szacunku 
 

•Odzywamy się do siebie z szacunkiem 

•Nie obrażamy siebie poprzez słowa 
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•Zasada satysfakcji stron 
 

•ugoda ma satysfakcjonować obydwie strony 
 

 

•Zasada akceptowalności 
 

•mediator powinien być zaakceptowany przez strony 

•nikt nie może narzucić osoby mediatora 
 

•Zasada profesjonalizmu 
 

•mediator powinien mieć specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji 
 

 

 

Zasady te przedstawiane są stronom na początku mediacji  

i potem mediator a także strony mogą się do tego odwoływać  

w procesie mediacji. 
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Cechy osobowe mediatora 
 
Bezstronny – neutralny, nie narzucający się ani nie narzucający swojego 

zdania  

Obiektywny i sprawiedliwy 

Mądry, inteligentny 

Komunikatywny, posiada zdolność słuchania, milczenia i mówienia 

Cierpliwy, wytrwały, opanowany 

Taktowny, kulturalny, wzbudzający zaufanie 

Twórczy, zdolny do nie schematycznego myślenia 

Otwarty i zrównoważony  

Zdolny do rozpoznawania swoich uczuć i emocji i panowania nad nimi 

Posiadający zdolność umiejętnego zadawania pytań 

Posiadający zdolność do ochrony prywatności i poufności 
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Kompetencje mediatora 

1. Wiedza – ma wiedzę dotyczącą mediacji, rozwiązywania konfliktów i sporów 

 

2. Umiejętności – ma umiejętności  mediacyjne i pojednawcze 

 

3. Postawa – chce pomóc 
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Etapy mediacji 
 

1. Wystąpienie otwierające – monolog mediatora 

 

2. Prezentacja stanowisk – strony przedstawiają fakty i zdarzenia 

 

3. Diagnoza konfliktu – czy to jest konflikt czy prowokacja? Przeciwwskazania do mediacji 

 

4. Wentylacja - odreagowanie i wyrażenie nagromadzonych uczuć i emocji. 

 

5. Określenie problemów - wyjaśnianie zagadnień i danych 

 

6. Spotkania indywidualne – zgromadzenie propozycji różnych rozwiązań 

 

7. Przedstawienie propozycji rozwiązań sporu 

 

8. Rozważenie różnych możliwości  - negocjowanie rozwiązań 

 

9. Spisanie ugody - weryfikacja ugody – koło satysfakcji 

 

10.Zakończenie  
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Przeciwwskazania do mediacji 

 
 Choroba psychiczna 

 

 Agresja 

 

 Gorąca przemoc fizyczna lub psychiczna 

 

 Kłamstwa lub manipulacja 

 

 Szantaż lub zmuszanie do mediacji 

 

 Jeżeli jedna strona mówi, co innego niż druga 

 

 Emocje mediatora do stron 
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Na skutek, tego co 
dzieje się we 

współczesnym 
świecie – wzrost fali 

rozwodów. 

Aby wyjść naprzeciw 
potrzebom i pomóc 

małżeństwom i 
rodzinom  w sytuacji 
konfliktu lub kryzysu. 

 
Mediacje pojednawcze  

powstały z potrzeby serca 
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Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość  

Potrzebna jest praca na trzech  
płaszczyznach 
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5 języków 
miłości 

5 języków 
przepraszania 

5 języków 
próśb 

Trzy filary mediacji pojednawczych 
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Jedną z niezwykłych cech  

ludzkiej natury jest  

 

Zdolność do nauki i zmian.  
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Mówiąc o małżeństwie i rodzinie możemy 

wyróżnić zagrożenia  

 zewnętrzne  

 wewnętrzne. 

My skupimy się tylko na temacie  

zagrożeń wewnętrznych. 
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1.Zaniedbanie 
miłości 

2.Wcześniejsze 
zranienia 

3.Niedojrzałość 
emocjonalna 

4.Konflikty  
5.Rozstanie i 

rozwód 

Zagrożenia wewnętrzne 
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1. Zaniedbania i zranienia w miłości 
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Miłość ludzka nie jest,  
ani łatwa, ani prosta. 

Człowiek chce kochać i chce być kochany. 

To miłość nadaje sens życiu ludzkiemu. 

Jesteśmy stworzeni do miłości 
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 Miłość 

  rozumiana jest tutaj  

  jako dar. 

 

 Miłości nie można                        

   kupić. 

 Miłość jest bezinteresownym  

    darem z siebie samego. 

 

 Jest dynamizmem,  

     który rozrywa pęta  

     naszego egoizmu. 
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Pojawia się problem wychowania uczuć 

w tym także uczucia miłości 
 

•Uczucia rozumiemy, tu jako reakcję na coś,  
co pojawia się w człowieku na skutek zetknięcia się z czymś lub kimś. 

 
•Uczucia są zmienne, pojawiają się i znikają, po nich pojawiają się następne. 
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•– Ja wybieram Ciebie  
        i chcę Ciebie kochać!  

 
•Nawet jak mnie denerwujesz i 
drażnisz to i tak Ciebie kocham.  

•Miłość rozumiemy tutaj jako  
wybór osoby do miłości  

i postawa woli: 
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1.Odrzucenie  2.Samotność 3.Strata   

4.Poczucie 
winy  

5.Rozpamięty-
wanie 

6.Porażka  

7.Niskie 
poczucie własnej 

wartości  

2. Wcześniejsze zranienia 
7 typowych urazów psychicznych 
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Nieumiejętność 
nazywania 

swoich uczuć 

Brak akceptacji 
i szacunku 

Lekceważenie 
uczuć i emocji 

Zagubienie 
emocjonalne 

Wypieranie 
uczuć i emocji 

Tłumienie 
Udawanie 

Karanie  

Pogrzebanie 
uczuć  

3. Niedojrzałość emocjonalna 
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4. Konflikty 
 

Konflikty powstają, gdy rodzą się zastrzeżenia i wątpliwości.  

W konflikcie stoją naprzeciw siebie wykluczające się sprzeczne 

potrzeby, życzenia, interesy, uczucia i działania.  

Konflikty zewnętrzne – tutaj stoją naprzeciw siebie dwie osoby, 

których działania i życzenia nie dają się pogodzić.  

Na drodze do swoich celów, ludzie zderzają się ze sobą, 

przeszkadzają sobie nawzajem, jedno zagraża zaspokojeniu 

potrzeb drugiego.  

Narastają napięcie i niezadowolenie.  

Mówimy o konfliktach utajonych lub ukrytych, gdy osoby nie 

uświadamiają ich sobie wyraźnie albo nie mają odwagi mówić o 

nich otwarcie.  
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Podzieleni, kłócący się rodzice,   

to zranione i zagubione dzieci.  

Zagubione dzieci, 

 to łatwy łup  

do deprawacji.  

5. Rozstanie i rozwód   
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Małżeństwo jest nierozerwalne ze 
względu na więzi miłości i ze 

względu na dzieci, które pojawiły się 
w małżeństwie. Dzieci kochają 

rodziców a rodzice dzieci, choć nie 
zawsze jest to miłość doskonała.  

Kochają tak jak potrafią.  

Miłość rodzicielska: macierzyńska, 
ojcowska, dzieci do rodziców, 
wpisana jest w ludzką naturę.  

Małżeństwo  
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W przypadku konfliktu lub kryzysu 
potrzebne są zmiany i napisanie 
planu naprawczego małżeństwa. 

Odmowa kontynuowania 
niszczących zachowań i przyjęcie 
pozytywnej postawy przyniesie w 

swoim czasie poprawę.  

Dobrze kochać jest nie tylko 
współmałżonka i dzieci, ale także 

małżeństwo i rodzinę. 
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Mediacje pojednawcze  

są szansą na odzyskanie 

 jedności i miłości  

małżeńskiej i rodzinnej. 

Pomagają naprawić zerwane więzi. 
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Mediacje pojednawcze 
w małżeństwie i 

rodzinie  stwarzają 
szansę: 

1.Budowania 
cywilizacji miłości o 

której mówił  

Jan Paweł II. 

2.Stwarzają szansę 
zadbania o więzi w 

małżeństwie i rodzinie 
a co za tym idzie 
zatrzymania fali 

rozwodów.  

3.Mogą stać się tarczą 
chroniącą małżeństwa 

i rodziny przed 
rozpadem. 

Podsumowanie 
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Jaka jest rola mediacji pojednawczych? 

   
Rolą mediacji jest profesjonalne  docieplenie małżeństwa: 

 

 nauka dialogu małżeńskiego czyli rozmowy o uczuciach 

w tym o uczuciu miłości,  

doprecyzowanie jak rozumiemy tą miłość  

i jak zadbać o miłość małżeńską i rodzinną 

 

 nauka dialogu małżeńskiego czyli rozmowy o uczuciach 

w tym o uczuciu złości, żalu, gniewu, także rozmowa o zranieniach  

i poczuciu krzywdy 

 

 pozwalanie sobie na wszystkie uczucia, ale nie na wszystkie  

zachowania 
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 pokazanie, że konflikty i kryzysy  są potrzebne  

i nieuniknione, ponieważ właśnie wtedy zaczynamy  

dbać o swoje granice i zaczyny je budować 

a rozwód nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ niszczy  

miłość,  

małżeństwo 

 i całą rodzinę. 
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Dziękowanie 
 

 W każdym położeniu dziękujcie. 

 

 Ważne jest aby popatrzeć na swoje życie i życie żony/męża  

    jak na prezent od losu. 

 

 Ważne jest aby przyjąć swoje życie,  

    ucieszyć się nim i podziękować za nie.  

 

 Docenić teraźniejszość i zauważyć to, co mamy,  

   to właśnie wdzięczność  

   może nadać impet naszemu życiu. 
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• Polecana lektura: 
 

• „Mediacje - praktyczne strategie  

rozwiązywania konfliktów” –  

Christopher Moore 

• „Sztuka mediacji” - Ken Sande ,  

Oficyna Wydawnicza Vocatio,  

Warszawa 2004 

• „Miłość i odpowiedzialność” - Karol Wojtyła 

• „Miłości można się nauczyć” - Benedykt XVI  

Joseph Ratzinger,  

Instytut Wydawniczy Pax Warszawa 2013 

• „Pięć języków przepraszania” - 

Gary Chapman, Jennifer Thomas,  

Wydawnictwo św. Wojciecha,  

Poznań 2007 

• „Przewodnik po relacjach rodzinnych” 

Gary Chapman, Randy Southern,  

Oficyna Wydawnicza Vocatio,  

Warszawa 2007 
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Dziękuję! 

• „Pułapka niewybaczonej krzywdy” - Jerzy Melibruda 

• „Świat ludzkich uczuć” - o. Józef Augustyn 

•  „Wychowywać uczucia” - Alfonso Aguilo 

• „Niekochane uczucia” - Ks. Krzysztof Grzywocz  
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