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Profesjonalny pełnomocnik w mediacji
Wielu profesjonalnych pełnomocników podchodzi z rezerwą do instytucji mediacji, a jeśli
już do niej dojdzie, często wycofują się z udziału w sprawie na tym etapie. Warto zatem
powiedzieć klika słów o tym, dlaczego udział prawnika w postępowaniu mediacyjnym
jest jak najbardziej pożądany.
Z praktyki wynika, iż większość adwokatów i radców prawnych podchodzi z rezerwą do instytucji
mediacji. Z jednej strony, może to wynikać z nienajlepszych doświadczeń w tym zakresie, takich
jak np. zetknięcie się z niekompetentnym mediatorem, czy uczestnictwo/wiedza o konkretnych
postępowaniach mediacyjnych, które nie zakończyły się sukcesem. Z drugiej strony, profesjonalni
pełnomocnicy mają najczęściej wiele obaw, związanych ze skierowaniem sprawy do mediacji,
takich jak ta, że staną się „niepotrzebni” klientowi, że dana sprawa z natury rzeczy do mediacji się
nie kwalifikuje albo że mediacja będzie wymagała pójścia na kompromis, nie zadowalający strony
którą pełnomocnik reprezentuje. W tym miejscu warto dodać, iż takie zachowawcze podejście
cechuje także drugą stronę, czyli mediatorów. Mediatorzy wskazują z kolei, iż pełnomocnicy
często zachowują się w trakcie mediacji jak na sali sądowej – mają skłonność do wypowiadania się
za swojego klienta i podejmowania za niego działań, udaremniają zawarcie ugody, przekonując
klienta, iż w postępowaniu sądowym są w stanie uzyskać dla niego korzystniejsze rozstrzygnięcie.
Zdarza się też, iż pełnomocnicy próbują zdominować i wejść w rolę mediatora lub że traktują
udział w mediacji instrumentalnie.
Warto zatem powiedzieć kilka słów o tym, jak może wyglądać rola adwokata i radcy prawnego w
postępowaniu mediacyjnym.
Dlaczego warto poinformować klienta o mediacji?
Zaproponowanie klientowi udziału w mediacji nie oznacza, że pełnomocnik staje się wówczas
„niepotrzebny”. Po pierwsze, prawnicy powinni poinformować swoich klientów o tym, że istnieje
taki rodzaj rozstrzygania sporów, który jest szybszy, tańszy i stwarza możliwość porozumienia się
przez strony konfliktu (co jest przyczyną satysfakcji i niemalże gwarancją tego, że strony
dobrowolnie wypełnią zobowiązania, na które uprzednio – w trakcie mediacji – wyraziły zgodę).
Pełnomocnik powinien poinformować klienta o tym, jakie jest prawdopodobieństwo wygrania
sprawy w postępowaniu sądowym oraz jaki może być czas i koszt tego postępowania. Uczciwe i
rzetelne przedstawienie sprawy w tej kwestii może zachęcić klienta do udziału w mediacji, a
jednocześnie może wpłynąć pozytywnie na zbudowanie zaufania klienta do pełnomocnika oraz
na budowanie jego dobrej opinii. Warto wspomnieć, iż do poinformowania klienta o możliwości
podjęcia próby ugodowej w sporze obliguje prawników Kodeks Etyki Adwokackiej oraz Kodeks
Etyki Radcy Prawnego. Po drugie zaś, pełnomocnicy mają do odegrania istotną rolę także w
postępowaniu mediacyjnym.
Rola pełnomocnika przed przystąpieniem klienta do mediacji
Istotnym elementem zwiększającym szanse powodzenia mediacji jest kompetentny, a najlepiej
również doświadczony mediator. Pełnomocnik procesowy powinien wspomóc swojego klienta w
wyborze właściwego mediatora. Nie jest przy tym szczególnie istotne, by mediator posiadał
fachową wiedzę w zakresie przedmiotu sporu. Istotnym jest, by był to wykwalifikowany
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mediator, stosujący przyjęte w mediacji standardy. Zadaniem prawnika jest również upewnienie
się, czy w mediacji biorą udział odpowiednie, upoważnione osoby.
Ponadto, rolą pełnomocnika jest przygotowanie klienta do mediacji. Do niego należy ocena, jakie
informacje potrzebne są klientowi do podjęcia decyzji, skutkujących zawarciem ugody, a także
jakie informacje mogą pomóc drugiej stronie w zawarciu ugody, która zadowalałaby obie strony.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, pełnomocnik powinien dostarczyć mediatorowi dokumenty
zawierające informacje związane ze sprawą. Prawnik powinien przeanalizować z klientem interesy
obu stron mediacji, najlepszy i najgorszy wariant negocjowanego porozumienia, strategię
postępowania w toku mediacji, ryzyko i szanse procesowe w przypadku niepowodzenia
postępowania mediacyjnego. Rolą pełnomocnika jest również wyjaśnienie klientowi funkcji, zasad
i przebiegu mediacji, by klient czuł się w tym postępowaniu komfortowo i mógł – wespół z drugą
stroną – wejść w rolę gospodarza mediacji. Dobre przygotowanie klienta przez pełnomocnika
procesowego ma ogromne znaczenie dla jego satysfakcji z postępowania mediacyjnego (nawet w
przypadku, gdyby stronom nie udało się zawrzeć ugody).
Formy udziału pełnomocnika w mediacji
Uczestnictwo radców prawnych i adwokatów w mediacji może przybrać różne formy. Możliwy
jest zarówno taki wariant, w którym mediacja toczy się wyłącznie pomiędzy pełnomocnikami
stron, wariant, w którym w mediacji biorą udział strony i ich pełnomocnicy, jak również wariant,
w którym mediują bezpośrednio tylko strony, bez obecności pełnomocników. Uczestnictwo
pełnomocników w mediacji zależy od woli stron i, co do zasady, pełnomocnicy powinni
reprezentować obie strony mediacji lub żadnej z nich. Ocena sytuacji należy również do
mediatora, którego rolą jest zadbanie o równowagę sił między stronami.
W przypadku, gdy pełnomocnik uczestniczy w spotkaniach mediacyjnych, stopień i rodzaj jego
zaangażowania może przybrać różne formy. Pełnomocnik może przejąć na siebie
odpowiedzialność za przebieg mediacji lub pozostawać na drugim planie i doradzać klientowi, w
miarę potrzeby (to rozwiązanie jest stosowane częściej). Obecność prawników może stanowić
wsparcie zarówno dla stron, jak i dla mediatora, ze względu na posiadaną wiedzę dotyczącą
prawnych aspektów kwestii, o które spierają się strony mediacji. Pełnomocnicy mogą pomóc
także w znalezieniu nowych propozycji rozwiązania problemu, pomóc i przyśpieszyć
podejmowanie przez strony decyzji. Przedstawienie przez pełnomocnika najgorszych
konsekwencji zerwania mediacji może wpłynąć korzystnie na to, by strony nie zrywały mediacji
zbyt pochopnie i dołożyły starań w poszukiwaniu polubownego rozwiązania.
Jeżeli natomiast pełnomocnik nie uczestniczy w spotkaniach mediacyjnych, szczególnie istotną
rolę będzie miało przygotowanie klienta do mediacji (opisane powyżej). W trakcie, natomiast,
samych spotkań mediacyjnych, pełnomocnik może pełnić dla swojego klienta rolę swego rodzaju
„adwokata zza kulis”. W każdej chwili, uczestnik mediacji może poprosić o przerwę w spotkaniu,
w trakcie której skonsultuje się ze swoim pełnomocnikiem bezpośrednio lub zdalnie
(telefonicznie, mailowo, itp.). Jeżeli w sprawie odbywa się więcej niż jedno spotkanie mediacyjne,
strona ma oczywiście możliwość konsultacji z prawnikiem dotąd wypracowanych rozwiązań,
pomiędzy spotkaniami.
Na koniec warto przypomnieć, iż, bez względu na formę udziału pełnomocnika w mediacji,
zarówno zasada poufności mediacji, jak i Kodeksy Etyki zawodowej, zobowiązują go do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie postępowania mediacyjnego.
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Pełnomocnik, a ugoda mediacyjna
Jeżeli mediacja przebiegnie z powodzeniem, zostaje zakończona zawarciem przez strony ugody.
Prawnicy mogą odegrać bardzo istotną rolę na etapie kształtowania ugody – mogą wskazywać
swoim klientom na zasadność lub niezasadność określonych rozwiązań, a nawet być autorami
projektu ugody, podlegającego ostatecznej akceptacji przez strony. Pełnomocnik pilnuje, by
interesy jego klienta były należycie zabezpieczone oraz tego, by postanowienia ugody były zgodne
z prawem, nie zawierały sprzeczności, były możliwe do wykonania i mogły zostać uznane przez
sąd. W przypadku, gdy pełnomocnik nie jest obecny na spotkaniu mediacyjnym, strona ma prawo
skonsultować treść wypracowanej ugody przed ostateczną decyzją o jej podpisaniu. Prawidłowo
sporządzona ugoda ma moc prawną ugody sądowej (po zatwierdzeniu jej przez sąd) i może stać
się tytułem wykonawczym.
Kilka słów na zakończenie
Mediacja jest najkorzystniejszym sposobem rozwiązywania sporów – jest poufna, pozwala
stronom na podjęcie decyzji, w jaki sposób chcą rozwiązać zaistniały konflikt, jest możliwa do
przeprowadzenia szybko i niewielkim kosztem, a mediator dba o komfortowy przebieg
postępowania dla wszystkich jego uczestników. Dlatego naprawdę warto, by profesjonalni
pełnomocnicy polecali swoim klientom skorzystanie z tej formy rozstrzygania sporów. A gdy już
to uczynią, warto, by dobrze zdefiniowali swoją rolę w postępowaniu, zapewniając klientowi
poczucie profesjonalnego zaangażowania w powierzoną sprawę aż do jej rozstrzygnięcia.
Zuzanna Sasiak
Aplikant radcowski
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