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PORADNIK
PRAWNY

TEMAT:
Mediacje
w sprawach
karnych

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu
Powiatu Mikołowskiego



Szanowni Państwo 

W związku z faktem, iż począwszy od 2020 r. mediacja będzie usługą 

powszechnie świadczoną w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz w punktach poradnictwa obywatelskiego chcielibyśmy przybliżyć 

Państwu  ideę  mediacji  jako  polubownego  sposobu  rozwiązywania 

sporów.

  Mediacja  jest  pomocna  we  wszelkich  problemach  i  sporach 

między ludźmi. Prowadzona jest między innymi w sporach rodzinnych, 

pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, 

oświatowych.

Nieodpłatna  mediacja  przysługiwać  będzie  osobom,  które  nie  są 

w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

  Na  wyznaczonych  dyżurach  mediatorzy  poinformują 

o wszystkich regulacjach związanych z nieodpłatną mediacją w sposób 

zrozumiały  i  przystępny.  Mediacja  będzie  dedykowana  osobom, 

które mają wolę rozwiązania sporu na drodze polubownej i czynią to 

dobrowolnie, bez żadnego nacisku. 

  W  przypadku  pytań  zachęcamy  do  korzystania  z  punktów 

informacyjnych  zlokalizowanych  w  Punktach  Nieodpłatnej  Pomocy 

Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych 

przez Stowarzyszenie „DOGMA”.

Zespół Stowarzyszenia „DOGMA”
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WPROWADZENIE MEDIACJI KARNEJ W POLSCE

Do polskiego prawa karnego mediacja jako instytucja procesowa została 
wprowadzona  poprzez  zmianę  kodyfikacji  karnej  w  dniu  6  czerwca 
1997  r.  Początkowo  mediacja  była  stosowana  przede  wszystkim  przez 
prokuratorów  na  etapie  postępowania  przygotowawczego.  Od  2003  r. 
mediacja obowiązuje w sferze karnoprocesowej. 
Mediacja  to  próba  doprowadzenia  do  ugodowego,  satysfakcjonującego 
obie  strony  rozwiązania  konfliktu  karnego  na  drodze  dobrowolnych 
negocjacji  prowadzonych  przy  udziale  trzeciej  osoby,  neutralnej wobec 
stron  i  ich konfliktu,  czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, 
łagodzi  powstające napięcia  i  pomaga  -  nie  narzucając  jednak  żadnego 
rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia „1.

Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych regulują przepisy:

1.  Kodeksu postępowania karnego w art. 23 a, 40-42, 107, 492-494, 619 
§2;

2.  Kodeksu karnego w art. 53, 66
3.  Kodeksu wykroczeń w art. 45
4.  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 07.05.2015 r.

Podmioty uprawnione do kierowania spraw do mediacji w sprawach 
karnych
• Ustawodawca  polski  przyznał  prawo  kierowania  spraw  karnych  na 

drogę postępowania mediacyjnego następującym podmiotom, a to: 
• w  postępowaniu  przygotowawczym  –  prokuratorowi  (art.  23a  §  1 

k.p.k.) i Policji (art. 23a § 1 k.p.k.); 
• w publicznoskargowym postępowaniu sądowym – sądowi (art. 23a § 

1 k.p.k.), z wyodrębnieniem szczególnej podstawy prawnej na etapie 
wstępnej kontroli aktu oskarżenia (art. 339 § 4 k.p.k.);

• w sprawach prywatnoskargowych – sądowi (art. 489 § 2 w zw. z art. 
23a k.p.k.); 

• w  postępowaniu  wykonawczym  -  sądowi  wykonującemu  kary 

1.  prof. dr hab. Ewa Bieńkowska)
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o  charakterze  nieizolacyjnym,  środki  karne  oraz  środki  związane 
z  poddaniem  sprawcy  próbie  w  postaci  warunkowego  umorzenia 
postępowania  karnego  oraz  warunkowego  zawieszenia  wykonania 
kary pozbawienia wolności (art. 1 § 2 k.k.w. w zw. z art. 23a § 1 k.p.k.); 

• sądowi  penitencjarnemu  rozpoznającemu  wniosek  o  warunkowe 
przedterminowe  zwolnienie  z  odbycia  reszty  kary  pozbawienia 
wolności (art. 1 § 2 k.k.w. w zw. z art. 23a k.p.k.).

• 

Kim jest MEDIATOR?

  Mediator  jest  zawodowym specjalistą posiadającym  teoretyczną 
i  praktyczną  wiedzę  o  negocjacjach,  mediacjach,  źródłach  sporu  czy 
konfliktów. Mediator oferuje profesjonalne usługi zwaśnionym stronom, 
często łączy w swojej pracy cechy prawnika i psychologa. Mediator służy 
pomocą  dla  stron  w  zrozumieniu  ich  konfliktu  oraz  skutków  dalszego 
prowadzenia sporu. Mediator wspiera strony w konstruowaniu możliwych 
do przyjęcia dla stron sposobów rozwiązania zaistniałego sporu. Mediator 
prowadzi ze stronami sporu bezstronne rozmowy. Mogą się także odbywać 
indywidualne  spotkania  mediatora  z  każdą  ze  stron.  W  ten  sposób 
mediator może  omówić  z  daną  stroną,  to  co  jest  dla  niej  priorytetem 
w tym sporze oraz jak rozumie złożone propozycje drugiej strony sporu. 
Każda taka rozmowa jest poufna. Mediator nie ujawni  treści  rozmowy 
z jedną stroną drugiej stronie, chyba, że zostanie przez nią upoważniony 
do  przekazania  informacji.  Mediator  nie  jest  stroną  w  sporze  może 
zatem pomóc skonfliktowanym stronom spojrzeć na konflikt w neutralny 
sposób. Mediator  korzystając  z  własnego    doświadczenia  zawodowego 
pomaga wypracować satysfakcjonującą obydwie strony ugodę. Mediator 
nie może  być  przez  żadną  ze  stron  wskazany  jako  świadek  w  sprawie, 
w  której  prowadził  mediacje.  Nawet  jeśli  strony  podczas  mediacji  nie 
podpiszą ugody to żadna ze stron nie może przed sądem powoływać się 
na informacje czy propozycje jakie zostały jej przekazane podczas spotkań 
mediacyjnych.
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Kto może być MEDIATOREM w sprawach karnych?

  Wymagania jakie stawia się przed osobami, które są mediatorami 
w sprawach karnych są większe aniżeli w stosunku do mediatorów, którzy 
zajmują się innymi dziedzinami prawa. 
Mediatorem w sprawach karnych może być osoba,  która  zgodnie  z § 4 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie 
postępowania  mediacyjnego  w  sprawach  karnych  spełnia  następujące 
wymagania:
• posiada  obywatelstwo  polskie,  obywatelstwo  innego  państwa 

członkowskiego  Unii  Europejskiej,  państwa  członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej 
albo  obywatelstwo  innego  państwa,  jeżeli  na  podstawie  przepisów 
prawa Unii Europejskiej przysługuje  jej prawo podjęcia zatrudnienia 
lub  samozatrudnienia  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na 
zasadach określonych      w tych przepisach;

• korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności 
prawnych;

• ukończyła 26 lat;
• zna język polski w mowie i piśmie;
• nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;
• posiada  umiejętności  i  wiedzę  w  zakresie  przeprowadzania 

postępowania  mediacyjnego,  rozwiązywania  konfliktów 
i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;

• daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Postępowania mediacyjnego w sprawach karnych nie może przeprowadzać 
czynny  zawodowo  sędzia,  prokurator,  asesor  prokuratorski,  aplikant 
wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent sędziego, 
asystent  prokuratora  oraz  funkcjonariusz  instytucji  uprawnionej  do 
ścigania przestępstw.
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Kto decyduje o wyborze MEDIATORA

  Sąd lub referendarz sądowy, a w postępowaniu przygotowawczym 
prokurator lub inny organ prowadzący to postępowanie, w postanowieniu 
o  skierowaniu  sprawy  do  mediacji  powołuje  do  przeprowadzenia 
postępowania mediacyjnego  instytucję  lub  osobę  do  tego  uprawnioną 
spośród osób wpisanych do wykazu, prowadzonego w sądzie okręgowym 
w  oparciu  o  przepisy  Rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości 
z  07.05.2015  r.  w  sprawie  postępowania  mediacyjnego  w  sprawach 
karnych.  W  sprawach  prywatnoskargowych  strony  mogą  samodzielnie 
wskazać mediatora, ważne  jednak aby osoba  ta  spełniała wymogi  jakie 
stawiane  są mediatorom,  którzy  zajmują  się  sprawami  z  zakresu  spraw 
karnych.

Zasady stosowane w MEDIACJI

• dobrowolność  -  strony  dobrowolnie  wyrażają  zgodę  na  udział 
w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym 
etapie  trwania  mediacji  przez  każdą  ze  stron.  Wobec  uczestników 
postępowania  mediacyjnego  nie  może  być  stosowana  jakakolwiek 
forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,

• bezstronność -  strony  mediacji  mają  równe  prawa  i  powinny  być 
traktowane jednakowo,

• poufność - przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
• neutralność  -  mediator  nie  może  narzucać  stronom  własnych 

propozycji  rozwiązań  sporu,  porozumienie  jest  wypracowywane 
przez same strony. Jedynie na zgodny wniosek stron mediator może 
wskazać  sposoby  rozwiązania  sporu, które nie  są dla  stron wiążące. 
Mediatorowi  nie  wolno  czerpać  żadnych  korzyści  z  tego,  co  jest 
przedmiotem  negocjacji  pomiędzy  uczestnikami  ani  też  z  faktu, 
sposobu lub formy zawarcia ugody,

• akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego 
pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku 
mediacji uzgodnić  z mediatorem reguły mediacji,  których następnie 
w toku mediacji powinny przestrzegać.
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Czas trwania MEDIACJI

  Postępowanie  mediacyjne  nie  powinno  trwać  dłużej  niż 
miesiąc,  a  jego  okresu  nie  wlicza  się  do  czasu  trwania  postępowania 
przygotowawczego. (art. 23a § 2 kpk). Na zgodny wniosek stron może być 
przedłużone, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

Jak przebiega MEDIACJA

• Sąd  lub  referendarz  sądowy,  a  w  postępowaniu 
przygotowawczym  prokurator  lub  inny  organ  prowadzący  to 
postępowanie, w  postanowieniu  o  skierowaniu  sprawy  do mediacji 
powołuje  do  przeprowadzenia  postępowania  mediacyjnego 
instytucję  lub  osobę  do  tego  uprawnioną  spośród  osób  wpisanych 
do  wykazu,  prowadzonego  w  sądzie  okręgowym  w  oparciu 
o  przepisy  Rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości  z  07.05.2015  r. 
w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych 

• Po  otrzymaniu  postanowienia  sądu, mediator  (często  telefonicznie) 
kontaktuje  się  ze  stronami,  ustalając  termin  i  wskazując  miejsce 
spotkania.

• Mediator  wyjaśnia  zasady  i  przebieg  postępowania  mediacyjnego 
oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.

• Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także 
odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.

• Strony z każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w mediacji.
• Mediacja  jest poufna.  Jej  przebieg  i  stanowiska  stron nie mogą być 

przedmiotem dowodzenia w dalszej części postępowania sądowego, 
jedynie treść ugody może wpływać na ostateczny wyrok.

• Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. 
Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.

• Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział 
się w związku z prowadzeniem mediacji.
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Zakończenie MEDIACJI

Po  przeprowadzeniu  postępowania  mediacyjnego  mediator  sporządza 
sprawozdanie z jego wyników. Sprawozdanie wraz z ewentualną zawartą 
przez  strony  ugodą,  mediator  przedstawia  organowi,  który  skierował 
sprawę do postępowania mediacyjnego. Sprawozdanie nie zawiera treści 
wypowiadanych  przez  strony  podczas  postępowania  mediacyjnego, 
a jedynie:
1.  sygnaturę sprawy;
2.  imię  i nazwisko mediatora, dodatkowo opcjonalnie nazwę  instytucji 

powołanej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;
3.  informację  o  wynikach  postępowania  mediacyjnego  (czy  zawarto 

ugodę, czy też do zawarcia ugody nie doszło);
4.  podpis mediatora.

Skutki zawarcia UGODY MEDIACYJNEJ w prawie karnym

  Ugoda mediacyjna  zawarta w  sprawie  z  oskarżenia  publicznego 
jest dokumentem zawierającym zgodne deklaracje stron, co do sposobu 
zakończenia sprawy. Nie ma ona mocy prawnej, stąd też w sprawie takiej 
musi  zostać wydany wyrok.  Treść ugody mediacyjnej  sąd bierze  jednak 
pod  uwagę  przy  rozstrzygnięciu  sprawy  karnej,  co może  skutkować  dla 
sprawcy:
• nadzwyczajnym złagodzeniem kary (art. 60 § 2 pkt 1 kk);
• odstąpieniem  od  wymierzenia  kary,  a  nawet  od  obligatoryjnego 

orzeczenia  środka  karnego  we  wszystkich  wskazanych  w  ustawie 
przypadkach;

• uwzględnieniem  wniosku  oskarżonego  o  dobrowolne  poddanie  się 
karze (art. 387 kpk);

• uznaniem  faktu  zawarcia  ugody  jako  okoliczności  łagodzącej  przy 
wymiarze kary.

W  sprawie  z  oskarżenia  prywatnego  zawarcie  ugody  w  postępowaniu 
mediacyjnym  skutkuje  umorzeniem  postępowania  karnego.  W  toku 
posiedzenia  pojednawczego  lub  w  wyniku  mediacji  dopuszczalne 
jest  pojednanie  się  obejmujące  również  inne  sprawy  z  oskarżenia 
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prywatnego, toczące się pomiędzy tymi samymi stronami. Równocześnie 
z  pojednaniem  strony mogą  zawrzeć ugodę,  której  przedmiotem mogą 
być również roszczenia pozostające w związku z oskarżeniem. (art. 492 - 
494 kpk).

Koszty MEDIACJI

Koszty  postępowania  mediacyjnego  są  wydatkami  ponoszonymi  przez 
Skarb
Państwa.  Koszty postępowania mediacyjnego są nieporównywalnie 
niższe aniżeli
koszty postępowania sądowego.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia MEDIACJI karnej

Postępowanie  mediacyjne  daje  stronom możliwość  współdecydowania 
w swojej sprawie. Pozwala poznać i zrozumieć stanowisko drugiej strony. 
Ułatwia wzajemne relacje między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa 
po  popełnieniu  przestępstwa  i  umożliwia  wspólne  funkcjonowanie 
w społeczeństwie bez poczucia krzywdy czy zagrożenia.
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O Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie  „DOGMA”  jest  jedną  z  wiodących  organizacji 
pozarządowych, która od 16 lat realizuje szereg inicjatyw obywatelskich 
nakierowanych na poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz 
dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.
  Od  2016  roku  Stowarzyszenie  realizuje  zadania  wynikające 
z  ustawy  o  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  nieodpłatnego  poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
  W ciągu 3,5 roku (do końca czerwca 2019 roku) udzielono ponad 25 
tys. porad osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych, 
zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,  niejednokrotnie  pozbawionym 
środków finansowych do poszukiwania profesjonalnej  pomocy prawnej 
na  rynku usług prawniczych. Obecnie w  ramach statutowej działalności 
Stowarzyszenie  współpracuje  z  ponad  60  prawnikami,  specjalizującymi 
się w różnych dziedzinach prawa.
  W roku 2019 pełnimy dyżury w 35 Punktach Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej i Obywatelskiej na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, 
podkarpackiego, łódzkiego.
Wykaz punktów znajduje się na: www.dogma.org.pl 

Masz pytania, wątpliwości?

Obawiasz się o swoje prawa?

Skontaktuj się z nami!

Notka o autorze:

Anna Jefimow-Czerwonka – doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki 
Socjalnej  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Śląskiego. 
Mediator  wpisany  na  listę  Stałych Mediatorów  Sądowych  prowadzoną 
przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach. Mediator wpisany na listę 
osób Godnych  Zaufania,  uprawniona  do  prowadzenia mediacji  karnych 
oraz mediacji w sprawach nieletnich, autorka publikacji naukowych.
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MEDIACJA W PUNKTACH NPP I NPO

Nieodpłatna mediacja, począwszy od 2020 r. będzie obok nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz poradnictwa obywatelskiego usługą gwarantowaną przez Państwo w ramach systemu 

poradnictwa.        W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego mediatorzy będą pełnić  swoje dyżury,  służąc pomocą w rozwiązywaniu 

konfliktów w formie polubownej. 

  Nieodpłatna mediacja przysługiwać będzie osobom, które nie są w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Na wyznaczonych dyżurach mediatorzy poinformują 

o  wszystkich  regulacjach  związanych  z  nieodpłatną  mediacją  w  sposób  zrozumiały 

i przystępny. Mediacja będzie dedykowana osobom, które mają wolę rozwiązania sporu 

na drodze polubownej i czynią to dobrowolnie, bez żadnego nacisku. Mediator w punkcie 

pomocy zachowuje neutralność a wszystko co zostanie ujawnione w toku spotkania objęte 

jest klauzulą poufności. 

Nieodpłatna mediacja obejmować będzie : 

1.  poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych 

metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego 

wynikających

2.  Przygotowanie  projektu  umowy  o  mediację  lub  wniosku  o  przeprowadzenie 

mediacji

3.  Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego 

w sprawie karnej

4.  Przeprowadzenie mediacji

5.  Udzielenie  pomocy  w  sporządzeniu  do  sąd  wniosku  o  zatwierdzenie  ugody 

zawartej przed mediatorem

Mediatorzy  w  punktach  pomocy  nie  będą  mogli  podjąć  się  spraw,  w  których  sąd  lub 

inny  organ  wydał  postanowienie  o  skierowaniu  sprawy  do  mediacji  lub  postępowania 

mediacyjnego,  a  także  spraw, w których  zachodzi  uzasadnione podejrzenie,  że w  relacji 

stron występuje przemoc. 
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