
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja 

Prezydium KK 

nr 194/12 

ws. przyjęcia „Kodeksu Etycznego - zasady postępowania mediatorów i mediatorek NSZZ  

„Solidarność” oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji uczestników szkoleń w zakresie  

  mediacji realizowanych w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje  

i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność”” 

 

 

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” przyjmuje : 

 Kodeks Etyczny – zasady postępowania mediatorów i mediatorek NSZZ „Solidarność”; 

 Sposób rekrutacji uczestników szkoleń z zakresu mediacji realizowanych w ramach 

projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ 

„Solidarność” 

 

 

 

 

Gdańsk, 29 października 2012 r.      Prezydium KK 

            NSZZ „Solidarność” 

 
 



KODEKS ETYCZNY 

 

Zasady postępowania   

mediatorów i mediatorek 

Przyjęty przez NSZZ „Solidarność” 

 

WSTĘP 

Celem „Kodeksu Etycznego” (zwanego dalej Kodeksem) jest wprowadzenie  

i propagowanie standardów pracy mediatorów i mediatorek związkowych, zajmujących się 

rozwiązywaniem sporów zbiorowych oraz indywidualnych w zakładach pracy. 

Ma on na celu pomóc mediatorom/mediatorkom w prowadzeniu mediacji oraz ułatwić im 

wzajemną współpracę. 

Kodeks definiuje pojęcie mediacji i wyznacza jej zasady, określa standardy 

prowadzenia mediacji oraz rolę, zadania i obowiązki mediatora/ki. 

Kodeks nie zastępuje prawa – mediatorzy winni znać i ściśle stosować się do przepisów 

prawnych. 

Kodeks Etyczny Mediatorów i Mediatorek NSZZ Solidarność/Związkowych czerpiąc 

inspiracje z Kodeksu Etyki Mediatorów Polskich jest ściśle powiązany ze Standardami 

Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora, ogłoszonymi przez Społeczną Radę ds. 

Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. 

 

DEFINICJA MEDIACJI 

Mediacja to dobrowolne i poufna porozumiewanie się stron w obecności neutralnego  

i bezstronnego mediatora w celu dojścia do ugody satysfakcjonującej strony. 

 

FORMY MEDIACJI 

Mediator/ka może zaproponować stronom udział w jednej z dwóch form mediacji: 

mediacji bezpośredniej –strony spotykają się ze sobą bezpośrednio, w obecności 

mediatora; każdy uczestnik mediacji może w trakcie mediacji bezpośredniej poprosić 

mediatora o spotkanie na osobności- ma ono charakter poufny. Może posłużyć do 

przedyskutowania kwestii, których strony nie chcą poruszać na spotkaniu ogólnym albo też by 

odreagować emocje czy poradzić sobie z impasem; 

 

 
 



oraz mediacji pośredniej – strony odbywają spotkania mediacyjne oddzielnie, każda ze stron 

spotyka się z mediatorem osobno i nie dochodzi do bezpośredniego spotkania stronom 

konfliktu; mediator jest w tym wypadku pośrednikiem, przekazuje stronom informacje, 

wzajemne stanowiska oraz propozycje rozwiązań, wypracowane podczas kolejnych spotkań  

z mediatorem 

 

ZASADY MEDIACJI 

Każdy z mediatorów/mediatorek NSZZ Solidarność w ramach prowadzonych działań powinien 

kierować się następującymi regułami: 

 

Dobrowolność 

Udział w mediacji jest w pełni dobrowolny. Każdy uczestnik (również i mediator/ka) ma prawo 

wycofać się z postępowania mediacyjnego bez żadnych konsekwencji i w każdym momencie  

z dalszego udziału; do mediacji nikt nie może być zmuszany; 

 

Poufność 

Mediator/ka nie może przekazywać na zewnątrz żadnych informacji dotyczących mediacji, 

treści rozmów ze stronami; protokół sporządzany z mediacji zawiera informacje o liczbie  

i miejscu spotkań oraz ewentualną ugodę jako załącznik; 

 

Neutralność 

Stronom nie narzuca się sposobu rozwiązywania sporów; wartości i przekonania mediatora/ki 

nie mają wpływu na proces mediacji; mediator/ka nie nakłania do ugody, nie wspiera żadnego  

z pojawiających się rozwiązań; 

 

Bezstronność 

Strony mediacji mają równe prawa, są traktowane jednakowo przez mediatora, który nie osądza 

nie staje po żadnej ze stron; 

 

Samodzielność stron w podejmowaniu decyzji 

Wszelkie pojawiające się w trakcie mediacji propozycje rozwiązań są wyłącznie autorstwa 

uczestników mediacji (nie mediatora/ki); 

 

 
 



Akceptowalność 

Osoba mediatora/ki oraz zasady i procedury mediacji powinny być zaakceptowane przez 

wszystkie strony; 

 

Szacunek 

Reguły przyjmowane przez strony oraz sposób prowadzenia mediacji przez mediatora/ki, 

gwarantują wszystkim uczestnikom poszanowanie ich godności osobistej; mediator/ka dba  

o satysfakcję merytoryczną, proceduralną oraz psychologiczną stron, dostosowując sposób 

wypowiedzi do poziomu wiedzy uczestników, dbając o czytelność i przejrzystość komunikacji; 

 

Profesjonalizm  

Mediator, który jest wpisany na listę mediatorów przy KK NSZZ „Solidarność” odbył 

teoretyczne i praktyczne szkolenie z zakresu mediacji i systematycznie wzbogaca swoją wiedzę 

i doświadczenie w zakresie technik rozwiązywania sporów i konfliktów; mediator 

wykorzystuje swoją wiedzę w celu jak najlepszego służenia uczestnikom mediacji. 

 

Bezinteresowność 

Mediator nie może czerpać jakichkolwiek korzyści materialnych z tego, co jest przedmiotem 

mediacji między stronami i nie ma żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia ugody czy 

sposobu i form w jakich została zawarta oraz faktu nie zawarcia ugody; 

 

ZADANIA MEDIATORA/KI 

 

Do zadań mediatora/ki należy: 

1. Umożliwienie stronom wymiany zdań, opinii oraz poglądów oraz wsparcie  

w określeniu ich potrzeb leżących u podstaw konfliktu oraz oczekiwań względem jego 

zakończenia 

2. Zapewnienie równości stron podczas całego procesu trwania mediacji 

3. Wsparcie we wzajemnym zrozumieniu stanowisk oraz potrzeb stron biorących udział  

w mediacji 

4. Ułatwienie zrozumienia przez strony, jakie warunki rozstrzygnięcia sporu będą dla nich 

akceptowalne i realne do realizacji 

 
 



5. Wsparcie w stworzeniu porozumienia/ugody podsumowującej dokonane przez strony 

ustalenia podczas mediacji 

6. Modelowanie komunikacji stron w taki sposób, by mogły w przyszłości samodzielnie 

rozwiązywać ewentualne spory, zanim konflikt eskaluje. 

 

OBOWIĄZKI MEDIATORA/KI 

Do obowiązków mediatora/ki należy: 

1. przeprowadzanie mediacji zgodnie z zasadami mediacji oraz standardami prowadzenia 

mediacji; 

2. dokumentowanie mediacji poprzez: 

 w przypadku porozumienia - sporządzanie protokołu i ugody mediacyjnej (załącznik 

Nr 1 i Nr 2); 

 w przypadku braku porozumienia – sporządzania protokołu rozbieżności (załącznik  

Nr 3). 

 

ROLA MEDIATORA/KI 

Mediator/ka jest organizatorem procesu: 

 zapoznaje strony z procedurą mediacji i uzyskuje ich zgodę na udział w mediacji 

 organizuje spotkania ze stronami, ustala terminy i neutralne miejsce spotkania 

 dba o poczucie bezpieczeństwa i atmosferę wzajemnego szacunku 

 wyjaśnia wszelkie wątpliwości natury formalnej 

 zbiera informacje na temat konfliktu; 

 

Mediator/ka stoi na straży procedury: 

 pomaga stronom w ustaleniu reguł postępowania oraz zachowania podczas mediacji 

 dba o przestrzeganie tych reguł w trakcie mediacji; 

 pomaga stronom w ustaleniu obszaru konfliktu, dba o zaangażowanie stron w proces 

mediacji; 

  

Mediator/ka ukierunkowuje strony: 

 pomaga zdefiniować problem, zrozumieć jego istotę 

 pomaga dostrzec, nazwać i zrozumieć potrzeby oraz interesy stron 

 pomaga wypracować możliwe rozwiązania; 

 
 



 ułatwia i spiera efektywną komunikację między stronami 

 dba o skierowanie stron na współpracę i wspólne poszukiwanie rozwiązań; 

 

Mediator/ka czuwa nad realnością porozumienia stron: 

 upewnia się, że każda ze stron rozumie warunki ugody; 

 upewnia się, że każda ze stron jest w stanie wypełnić warunki ugody; 

 

STANDARDY PROWADZENIA MEDIACJI 

Za Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone 26 czerwca 

2006 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów  

i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości 

 

Standard I 

Mediator/ka dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia. 

A. Mediator/ka nie zmusza stron ani do podjęcia mediacji ani do ich prowadzenia czy 

zakończenia. 

B. Przed rozpoczęciem mediacji strony uzyskują informację o możliwości wycofania się na 

każdym jej etapie oraz o możliwości wybrania innego mediatora/ki. 

C. Mediator/ka powinien/na być zaakceptowany/a przez strony. 

 

Standard II 

Mediator/ka jest neutralny/a wobec przedmiotu sporu. 

Mediator/ka nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej 

osiągnięciu dobrowolnego porozumienia. 

 

Standard III 

Mediator/ka jest bezstronny wobec uczestników mediacji. 

A. Mediator/ka 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/ka nie jest w stanie prowadzić mediacji w bezstronny sposób, jest 

zobowiązany do wycofania się z postępowania mediacyjnego. 

 

 
 



C. Mediator/ka wystrzega się stronniczości lub okazywania uprzedzeń i oceniania stron ze 

względu na ich pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć lub zachowanie podczas mediacji. 

D. W związku z prowadzoną mediacją mediator/ka nie nawiązuje takich relacji, które mogą 

budzić wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności mediator/ka nie daje 

stronom ani nie przyjmuje od stron żadnych prezentów lub innych korzyści, z wyłączeniem 

wynagrodzenia mediatora/ki. 

E. Mediator/ka 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/ka ujawnia stronom wszelkie z nimi związki o charakterze zawodowym lub 

prywatnym i uwzględnia ich stanowisko w tym zakresie. 

 

Standard IV 

Mediator/ka dba o poufność mediacji. 

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

nikomu informacji, które uzyskuje podczas prowadzenia mediacji, z wyjątkiem przestępstw 

wymienionych w art. 240 kodeksu karnego. 

B. Mediator/ka 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 

pisemnej zgody stron. 

 

Standard V 

Mediator/ka rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji. 

A. Przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego mediator/ka 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/ka może przerwać lub zakończyć 

postępowanie mediacyjne, oraz że strony mogą przerwać lub zakończyć mediację  

w dowolnym momencie. 

 

B. Mediator/ka odbiera od stron zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. 

 

C. Mediator/ka informuje strony, że w trakcie postępowania mediacyjnego mogą korzystać  

z wiedzy i porady specjalistów. 

D. Mediator/ka 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/ka 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/ka może zaproponować stronom skorzystanie z pomocy odpowiedniego 

specjalisty. Decyzja o skorzystaniu z usług specjalisty pozostaje w rękach stron. 

B. W trakcie mediacji mediator/ka nie wchodzi w rolę innego specjalisty, nawet pomimo 

posiadania wiedzy z danej dziedziny. 

C. Mediator/ka, współpracując ze specjalistami, nie narusza zasady poufności. 

 

 
 



Standard VIII 

Przerwanie lub zakończenie postępowania mediacyjnego. 

A. Mediator/ka przerywa lub kończy postępowanie mediacyjne przed zawarciem 

porozumienia, gdy uzna, że 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/kę. 

Mediator/ka informuje strony o ich prawie do wycofania się z mediacji w dowolnym 

momencie z jakichkolwiek powodów. Przerwanie lub zakończenie mediacji przez 

mediatora/ki następuje w szczególności, gdy: 

1) mediator/ka jest przekonany/a, że osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe; 

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/ka 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/ka rzetelnie informuje o swoich usługach. 

A. Mediator/ka promuje swoje usługi w sposób profesjonalny, uczciwy i godny. 

B. Mediator/ka może informować o instytucji mediacji, o korzyściach z niej płynących oraz 

jej kosztach. Taka informacja powinna być rzetelna i wyczerpująca. Mediator/ka jest 

odpowiedzialny/a za przestrzeganie tej zasady przez wszystkich reklamujących jego usługi 

i działających w jego imieniu. 

C. Mediator/ka nie obiecuje ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników 

postępowania mediacyjnego. 

D. Mediator/ka rzetelnie informuje o swoich kwalifikacjach i o przynależności do 

stowarzyszeń, związków lub innych organizacji zawodowych oraz o funkcjach w nich 

pełnionych. Mediator/ka może powoływać się na posiadane stopnie naukowe, certyfikaty i 

inne formy potwierdzonych kwalifikacji. 

E. Mediator/ka powinien/na rozważyć możliwość ubezpieczenia się od odpowiedzialności 

cywilnej. 

 

KWALIFIKACJE MEDIATORÓW/EK - kompetencje 

W przypadku spraw skierowanych do mediacji przez strony sporu zbiorowego, mediatorem/ką 

może być wyłącznie osoba, która: 

 korzysta w pełni z praw cywilnych i publicznych; 

 biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie; 

 nie była karana; 

 posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów 

międzyludzkich; 

 daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków mediatora; 

 
 



 
 

 posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,  

a w szczególności w zakresie prawa pracy i sporów zbiorowych; 

 odbyła szkolenie dla kandydatów na mediatorów; 

 została wpisana na listę mediatorów przy KK NSZZ „Solidarność”. 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY MEDIATORAMI/KAMI 

Mediatorzy/rki mając na uwadze wysokie standardy prowadzonych mediacji i wzorując się na 

doświadczeniach europejskich : 

 pracują w modelu prowadzenia mediacji przez dwóch mediatorów; 

 współpracują z innymi mediatorami/kami, organizacjami by promować  

i upowszechniać ideę mediacji, doskonalić warsztat, wymieniać się doświadczeniem, 

wiedzą itp. 



WZÓR 

Załącznik nr 1 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO 

 

W związku z wnioskiem ............................................................................................... 

……………. ...................................................................................................... 

 

o przeprowadzenie mediacji w sprawie o  

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

przedstawiamy co następuje: 

 

 Strony mediacji : 

 

1............................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................. 

 

2............................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................. 

 

zostały poinformowane przez mediatorów: ............................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………….......... 

 

o dobrowolności udziału w mediacji, przysługujących im prawach w postępowaniu 

mediacyjnym, jak również o zasadach i przebiegu postępowania mediacyjnego. 

 

Mediatorzy zaprosili strony na mediację, która odbyła się w dniu ........................................, 

 

 
 



WZÓR 

w ......................................................................................................................................... . 

 

Powyższe postępowanie mediacyjne zakończyło się zawarciem porozumienia/ugody  

(w załączeniu). 

 

Powyższy protokół sporządzono w ............ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron postępowania i jednym dla mediatorów. 

 

.....................................       ........................................ 

mediator        mediator 

 
 



WZÓR 

Załącznik nr 2 

 

UGODA MEDIACYJNA 

Zawarta między ....................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

a 

.................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................. 

 

w dniu ……………………………… roku w…....................................................................., 

 

w obecności mediatorów:......................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………….…. 

 

Strony doszły do porozumienia w sprawie, dotyczącej ........................................................... 

............................................................................................................................................... . 

Strony zgodnie ustalają: 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

 

STRONY OŚWIADCZAJĄ, ŻE DOBROWOLNIE AKCEPTUJĄ POSTANOWIENIA 

NINIEJSZEJ UGODY. 

 

………………………..………...    ………………………………….. 

 

…….............................................. ……….......................................... 

 

 

podpisy mediatorów/ek: 

 

…………………………………                                               ……………………………… 

 
 



WZÓR 

Załącznik nr 3 

 

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI 

 

spisany w …………………………………………….………. w dniu ……………… r.  

 

w ramach procedury rozwiązywania sporu zbiorowego o ................................................ 

 

.......................................................................................................................................... , 

 

toczącego się pomiędzy: 

 

...................................................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

przy 

 

.................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

jako pracodawcą. 

 

W dniu ………………… r., w siedzibie ........................................................................................ 

 

......................................................................................................................................................... 
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zorganizowane zostało spotkanie, w którym udział wzięli: 

 

 

I. W imieniu strony związkowej:  

1.      …………………………………………. 

2.      …………………………………………. 

3.      …………………………………………. 

 

II. W imieniu pracodawcy: 

1.      …………………………………………. 

2.      …………………………………………. 

3.      ………………………………………….. 

III. W obecności mediatorów: 

1. ................................................ 

             2.           …..…………………………. 

 

Po przeprowadzeniu mediacji, wobec nieosiągnięcia porozumienia, co do spełnienia żądań 

strony związkowej stwierdza się, że: 

 

Strona związkowa nadal żąda: 

 

 

 

 

 

 

Pracodawca oświadcza: 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

PODPISY: 

 

 

Strona związkowa:      Pracodawca:  

1. ……………………………………  1. ……………………………………… 

2. ………………………………………  2. ……………………………………… 

3. ………………………………………  3. ……………………………………… 

 

Mediatorzy: 

1. .................................... 

 

2. .................................... 
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Załącznik 2a 

Porozumienie kończące spór zbiorowy 

Spisane w /miejscowość/………………………………………. w dniu …………r. w obecności 

mediatora …………………………….…………………..…………. pomiędzy: Organizacją 

Zakładową NSZZ „Solidarność” Nr ……………..……, reprezentującą pracowników spółki 

 …………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez Komisję Zakładową w osobach: 

1. …………………………………………………………………………………………….., 

2. ……………………………………………………………………………………………..,  

zwanym dalej związkiem zawodowym, 

a  

Spółką ………………………………………………………………………….………………… 

reprezentowaną przez Zarząd  

w imieniu którego działa: 

1. ……………………………………………………………………………………………., 

2 …………………………………………………………………………………………….,  

zwanym dalej pracodawcą, 

na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. 

U. 1991 r. Nr 55, poz. 236 ze zm.) jako akt kończący etap mediacji w trakcie sporu zbiorowego 

zapoczątkowanego wystąpieniem związku zawodowego z dnia ……………………. r. 

W toku mediacji strony doszły do porozumienia i postanowiły co następuje: 

1. ……………………………………………………………………………………………….... 

2. ..……………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………..……... 

 

W związku z powyższym strony uznają spór zbiorowy za zakończony. 

Związek Zawodowy      Pracodawca 



 

ETAPY  

PROCESU REKRUTACJI ORAZ SELEKCJI KANDYDATÓW NA MEDIATORÓW/KI 

NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

 

ETAP 1 

Ogłoszenie informacji o możliwości udziału szkoleniu na mediatorów, korzyściach z niego 

płynących oraz planach powołania Sieci Mediatorów NSZZ Solidarność na stronie internetowej 

NSZZ Solidarność. 

 

ETAP 2 

Przesłanie informacji nt szkolenia na mediatorów wraz z profilem kompetencyjnym 

mediatora/ki NSZZ Solidarność do przewodniczących regionów i sekretariatów z prośbą  

o wytypowanie do trzech kandydatów do udziału w szkoleniu spełniających ich zdaniem 

kryteria wstępne (cechujących się kompetencjami opisanymi w profilu).  

 

ETAP 3 

Przewodniczący regionów i sekretariatów typują swoich kandydatów do udziału w szkoleniu, 

osoby zgłoszone przesyłają formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie do DP (Dział 

Projektów). „Formularz zgłoszeniowy” pyta o podstawowe dane osobowe, jak również zbiera 

informacje o ewentualnym doświadczeniu kandydata w prowadzeniu mediacji (np. czy jest 

wpisany na listę ministerialną, ile mediacji prowadził), oraz o motywację kandydata do udziału 

w szkoleniu. 

 

ETAP 4 

Wszyscy kandydaci są zaproszeni do wzięcia udziału w teście kompetencyjnym, z informacją, 

iż w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę możliwych miejsc wynik punktowy  

z testu będzie decydował o przyjęciu na szkolenie. 

 

ETAP 5 

Wybór 80 kandydatów na szkolenie na podstawie wyniku testu kompetencyjnego. Stworzenie 

listy rezerwowej. Poinformowanie kandydatów o wyniku selekcji, zaproszenie na pierwsze 

szkolenie. 

 

 
 


