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Sprawozdanie z „IV – tej Oławskiej Konferencji mediacyjnej”, odbywającej się w
Oławie w dniu 23 października 2015 r. pod tytułem „Porozmawiajmy o mediacji”.

Już po raz czwarty w Oławie na Dolnym Śląsku spotkali  się uczestnicy Oławskiej
Konferencji mediacyjnej, by przedyskutować w gronie znawców i specjalistów z tej dziedziny
najważniejsze problemy,  jakie w okresie poprzedzającym nadchodzące zmiany w kodeksie
postępowania  cywilnego,  wyniknęły  ze  stosowania  mediacji  jako  alternatywy  dla  drogi
sądowej i niedogodności łączących  się z jej wyborem.

Organizatorami  Konferencji  byli:  Stowarzyszenie  Mediatorów Cywilnych,  Gminny
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Oławie,  Kancelaria  Mediacyjna  Grażyny  Górskiej  i
Kancelaria Radcy Prawnego Krystiana Mularczyka.

Patronat  nad  tą  Konferencją  objął  Minister  Sprawiedliwości  i  Prezesi  Sądów
Okręgowych z terenu Województwa Dolnośląskiego. 

Konferencja  rozpoczęła  się  od  wystąpień  przedstawicieli  organizatorów:  Grażyny
Górskiej  –  mediatora  oraz  Heleny  Masło  –  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w Oławie.  W konferencji  uczestniczyli  przedstawiciele  zawodów prawniczych:
adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni, sędziowie oraz mediatorzy. 

Wystąpienia  zaproszonych  gości  odnosiły  się  do  spraw  zgrupowanych  w  trzech
działach tematycznych, z których pierwszy dotyczył Pomocy rodzinie i mediacji rodzinnej,
drugi – mediacji  w sprawach sądowych, a trzeci – mediacji  prowadzonej w środowiskach
lokalnych.

Uczestniczący  w  konferencji  przedstawiciele  różnych  środowisk  mieli  okazję
wysłuchać opinii specjalistów z poszczególnych dziedzin,  w których mediacja funkcjonuje
jako praktyka  osiągania  celów pożądanych  przez  konkretne  osoby,  ale  też  jako praktyka,
która ma znaczenie dla wzmacniania przekazu społecznego adresowanego do innych osób,
mogących doświadczać  poczucia  bezsilności  wobec wciąż jeszcze zbyt  dużego w naszym
kraju deficytu społecznego i odnotowywanego na tym tle braku zaufania, na co wskazywały
różnego rodzaju pomiary i diagnozy społeczne przeprowadzone w ostatnich latach.      

Aspektowi  mediacji  w rodzinie  i  innym  pokrewnym  jego  naturze  spostrzeżeniom,
poświęcili  miejsce  prelegenci  i  dyskutanci,  zajmujący  się  reagowaniem  i  wspomaganiem
rodzin w sytuacjach kryzysowych. Swe referaty wygłosili: dr hab. Beata Cytowska (Instytut
Pedagogiki  Uniwersytetu  Wrocławskiego)  i  mediator  Grażyna  Górska,  a  także  kuratorka
sądowa Beata Sobańska. W wystąpieniu tej ostatniej zwrócona została uwaga na specyfikę
pracy z rodzinami z problemem dysfunkcyjnym.

Panel  mediacji  w  sprawach  sądowych  według  kolejności  przewidzianej  dla
poszczególnych  wystąpień  prowadzili:  Ewa Kłak-Dybka (Sędzia  Sądu  Okręgowego  we
Wrocławiu)  i  Krystian  Mularczyk  (radca  prawny).  Jako  pierwsza  wystąpiła  Barbara
Bojakowska (Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu), która omówiła zagadnienie mediacji w
praktyce działalności Sądu Okręgowego w Sieradzu. Sędzia dr  Jarema Trzebiński (Sędzia
Sądu  Rejonowego),  przedstawił  oryginalne  ujęcie  mediacji  jako  praktyki  dochodzenia  do
kompromisu na bazie psychologicznych zastosowań koncepcji jaźni dialogicznej i myślenia
tradera, wypracowanej w ramach psychologii społecznej i nauk behawioralnych. Następnym
prelegentem była Aleksandra Rutkowska (Sędzia Sądu Rejonowego), która zaprezentowała
instytucję  mediacji  w  sprawach  pracowniczych.  W  dalszej  części  wystąpiła  Magdalena
Zdrzałka-Szymańska (Sędzia  Sądu  Rejonowego),  omawiając  praktyczne  zastosowanie



mediacji w sprawach cywilnych.  Drugi panel został zakończony wystąpieniem dr hab. nauk
prawnych  Edyty  Rutkowskiej.  Zaprezentowała  ona  rolę  mediacji  w  odniesieniu
rozstrzygania  konfliktów  na  rynku  usług  finansowych  ze  szczególnym  uwzględnieniem
sporów konsumenckich.  Ukoronowaniem zajmującego  tematu  mediacji  była  dyskusja,  na
przeszkodzie której nie stanęła nawet przerwa kawowa.

Ostatni dział dotyczył  mediacji w środowisku lokalnym, prowadzącą była  Grażyna
Górska  (mediator).  Jako pierwsza wystąpiła  Dorota Kamieniecka  (notariusz,  mediator),
która omówiła rolę mediacji na szczeblu samorządu terytorialnego. Kolejny prelegent  Anna
Gmurowska  (mediator)  ,  zaprezentowała  referat  dotyczący  mediacji  z  uwzględnieniem
różnic  kulturowych.  Oryginalne  ujęcie  rozwiązywania  konfliktów  przestrzennych  zostało
zaprezentowane  przez  dr  hab.  Magdalenę  Tabernacką z  Uniwersytetu  Wrocławskiego.
Łączyło  ono  wyniki  badań  empirycznych  jego  autorki  z  ich  podsumowaniami,
dokonywanymi na gruncie aktualnych ustaleń naukowych, odnoszących się do prowadzenia
mediacji  we  wspólnotach  lokalnych.   W  wystąpieniu Elżbiety  Makowskiej z  Fundacji
Wspierania Edukacji i  Rozwoju Osobistego HELIOS podkreślona została waga społecznej
wrażliwości na problemy dzieci nie mogących liczyć na wsparcie rodziny w okresie edukacji
szkolnej.   Jolanta  Kubicka-Maculewicz  (  pedagog  )  zaprezentowała  mediację  z
perspektywy  ucznia  i  szkoły.  Panel  zamykało  wystąpienie Doroty  Kamienieckiej
(  notariusz,  mediator  )  ,  która  podsumowała  działalność  Stowarzyszenia  Mediatorów
Cywilnych.

Konferencję  zakończyła  Grażyna  Górska (  mediator  ),  która  podziękowała  jej
uczestnikom oraz zaproszonym gościom za udział w tym wydarzeniu, wskazała na rosnącą
rolę i zastosowanie mediacji, zwłaszcza jako praktycznego narzędzia, który pomaga w sposób
efektywny  rozwiązywać  problemy  występujące  w  różnych  grupach  i  środowiskach
społecznych.


