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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDIACJI 
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W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

 

1. Informacje ogólne  

Zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora PWSIiP w Łomży - dra hab. Dariusza 

Surowika, prof. PWSIiP Nr 26/2019 z dnia 29 marca 2019 r., wydanym na podstawie § 35 ust. 

5 pkt. 9 Statutu PWSIiP w Łomży oraz Uchwały Senatu PWSIiP w Łomży Nr 66/2018 z dnia 

25 października 2018 r., z dniem 1 kwietnia 2019 r. powołano jednostkę ogólnouczelnianą - 

Centrum Mediacji przy PWSIiP, której koordynatorem została dr Marta J. Skrodzka.  

Do podstawowych zadań przedmiotowej jednostki należą m.in.: 

a) edukacja w praktyce – m.in. poprzez kształcenie studentów na przyszłych mediatorów 

poprzez zapewnienie im możliwości praktycznego udziału w postępowaniach mediacyjnych 

(po uzyskaniu wcześniejszej zgody stron postępowania mediacyjnego), a tym samym 

stworzenie stałych dyżurów mediacyjnych w sądach; oraz udział studentów, jako 

obserwatorów, w postępowaniach mediacyjnych toczących się w Centrum Mediacji;  

b) rozwój naukowy w zakresie mediacji – m.in. poprzez prowadzenie badań nad mediacją  

w Polsce we współpracy z praktykami, organizację i udział we wspólnych wydarzeniach 

poświęconych problematyce mediacji np. konferencjach, panelach dyskusyjnych, spotkaniach 

- debatach teoretyczno-praktycznych, czy spotkaniach „okrągłego stołu”; 

c) promocja mediacji na terenie województwa podlaskiego, a w szczególności  

w subregionie łomżyńskim; 

d) usługi w zakresie mediacji polegające m.in. na prowadzeniu: - certyfikowanych szkoleń dla 

mediatorów, przyszłych mediatorów, pracowników przedsiębiorstw, prawników 

zainteresowanych nabyciem umiejętności z zakresu rozwiązywania sporów i prowadzenia 

postępowań mediacyjnych; - nowoczesnych i dostosowanych do oczekiwań oraz potrzeb rynku 

programu studiów podyplomowych z zakresu mediacji dla przyszłych mediatorów sądowych. 

 W związku z powyższym Centrum podjęło szereg działań, w okresie od 1 kwietnia do 

30 września 2019 r., z których raport przedstawiono poniżej.  
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2.   Działalność dydaktyczno-praktyczna Centrum w okresie od 1 kwietnia do 30 września 

2019 r.: 

 Jednym z założeń Centrum jest zapewnienie studentom PWSIiP możliwości zdobycia 

wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie mediacji. Dlatego  

w ramach działalności Centrum Koordynator – dr Marta Janina Skrodzka, przeprowadziła 

nieodpłatne 30-godzinne zajęcia (szkolenie o charakterze praktycznym) dla wszystkich 

chętnych studentów Uczelni. W szkoleniu wzięło udział łącznie 36 studentów PWSIiP,  

z których 27-mioro podpisało umowę o świadczenie usług woluntarystycznych z Uczelnią,  

a 3-ech umowy o odbycie praktyki studenckiej w Centrum. Do zadań studentów – 

wolontariuszy oraz studentów – praktykantów należały m.in.: 

a) aktywny udział w cotygodniowych zajęciach prowadzonych przez Koordynatora Centrum 

Mediacji; 

b) udział w dyżurach mediacyjnych we wskazanych przez Koordynatora Centrum Mediacji 

terminach, organizowanych w sądach współpracujących z Centrum Mediacji; 

c) opracowanie, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez koordynatora Centrum Mediacji, 

scenariusza zajęć z zakresu mediacji dla uczniów liceum. 

Ponadto część studentów wolontariuszy wraz z mediatorami i Koordynatorem Centrum 

weźmie udział w organizowanym, w okresie od 14 do 18 października 2019 r. 

Międzynarodowym Tygodniu Mediacji, w ramach którego przeprowadzi symulacje mediacji 

w Sądzie Okręgowym w Łomży i Sądzie Rejonowym w Łomży, debatę oksfordzką na terenie 

PWSIiP oraz dyżury i prelekcje nt. mediacji w ww. sądach, a dodatkowo także w Sądzie 

Rejonowym w Grajewie.  

W celu umożliwienia realizacji dalszych działań o charakterze dydaktyczno-

praktycznym Centrum nawiązało współpracę i podpisało bezterminowe porozumienia  

o współpracy z czterema sądami z okręgu łomżyńskiego, tj.: Sądem Okręgowym w Łomży, 

Sądem Rejonowym w Łomży, Sądem Rejonowym w Grajewie i Sądem Rejonowym  

w Zambrowie. Celem podpisanych porozumień jest przede wszystkim: 

a) organizacja dyżurów mediatorów Centrum Mediacji wraz ze studentami PWSIiP  

w Sądzie, podczas których będą prowadzone spotkania informacyjne dla stron postępowań 

sądowych, chcących wziąć udział w postępowaniu mediacyjnym w Centrum Mediacji; 

b) prowadzenie postępowań mediacyjnych przez stałych mediatorów sądowych wpisanych na 

listę Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży współpracujących z Centrum Mediacji, przy udziale 
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studentów PWSIiP, w przypadku wyrażenia przez strony postępowania mediacyjnego zgody 

na udział osób trzecich i podpisanie przez studentów PWSIiP klauzuli poufności; 

c) współorganizacja wydarzeń w ramach corocznego Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, 

polegających m.in. na: symulacji postępowania mediacyjnego, czy zorganizowanie  

i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej itp. 

Ponadto Centrum nawiązało nieformalną współpracę z 9-cioma mediatorami (będącymi 

w większości stałymi mediatorami sądowymi), z których 4-ech pełniło nieodpłatne dyżury  

(w systemie naprzemiennym) w: SO w Łomży, SR w Łomży, SR Grajewie i SR w Zambrowie.   

 Tak zorganizowana współpraca pozwoliła na przeprowadzenie łącznie 40-tu 

dyżurów, w ramach których mediatorzy przeprowadzili 25 spotkań informacyjnych oraz 

22 mediacje sądowe (w tym w wyniku wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym przez 

strony sporu), z których 11-cie zakończyło się zawarciem przez strony ugody. Liczby 

spotkań informacyjnych, postępowań mediacyjnych i ugód prowadzonych  

w poszczególnych sądach obrazuje poniższa tabela.   

 

Tabl. 1: Działalność Centrum Mediacji – dane liczbowe  

Rodzaj 

aktywności 

Miejsce realizacji aktywności oraz liczba spraw  

 

 

 

ŁĄCZNIE 

liczba danej 

aktywności 

SO  

w 

Łomży 

SR  

w 

Łomży 

SR  

w 

Grajewie 

SR  

w 

Zambrowie 

Odbyte dyżury  17 17 3 3 40 

Przeprowadzone 

spotkania 

informacyjne 

 

3 

 

18 

 

4 

 

0 

 

25 

Przeprowadzone 

mediacje (w tym w 

wyniku wzięcia 

udziału w spotkaniu 

informacyjnym) 

 

2 

 

17 

 

3 

 

0 

 

22 

Mediacje zakończone 

ugodą 

0 10 1 0 11 

Opracowanie własne w oparciu raporty przekazane przez mediatorów dyżurujących w sądach.  
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Warto także wskazać, że w związku z koniecznością podnoszenia kwalifikacji 

mediatora, 3-ej mediatorzy współpracujący z Centrum wzięli udział w nieodpłatnym 

dwudniowym szkoleniu z mediacji pt.: „Mediacja w sprawach gospodarczych” adresowanym 

do mediatorów, a zorganizowanym w dniach 16-17.05.2019 r. przez Podlaskie Centrum 

Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.   

 

3.   Działalność naukowa Centrum w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.: 

 W ramach działalności naukowej w zakresie mediacji prowadzonej przez Koordynator 

Centrum – dr Marta Janina Skrodzka złożyła wniosek o realizację projektu w konkursie 

grantowym DIALOG, w kategorii doskonałość naukowa, pt. „Koncepcja instytucji mediacji  

z udziałem podmiotów sektora publicznego w sporach z zakresu cywilnoprawnych zobowiązań 

finansowych” (wniosek w trakcie rozpatrywania, numer rejestracyjny: DIALOG 0049/2019).  

 Co więcej. dr Marta J. Skrodzka, wzięła aktywny udział w XXXI Ogólnopolskiej 

Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pt.: „Metodyka nauczania klinicznego”, 

organizowanej przez Wydział Prawa UwB w dniach 31.05-01.06.2019 i jako zaproszony gość 

wygłosiła prelekcję nt. „Mediacji w nauczaniu klinicznym”. 

 

4.   Działalność promocyjna Centrum w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.: 

Centrum podjęło również szereg działań promujących zarówno ideę mediacji, jak  

i działalność samego Centrum, polegających na: 

a) uroczystym zainaugurowaniu współpracy z SR w Łomży i przeprowadzenie spotkania władz 

Uczelni z Sędziami SR w Łomży, połączonego z krótką prelekcją nt. idei mediacji w kwietniu 

2019 r.;      

d) prezentacji Centrum podczas śniadania biznesowego zorganizowanego w Parku 

Przemysłowym w Łomży w kwietniu 2019 r.; 

c) przeprowadzeniu dwóch dyżurów mediacyjnych dla członków lokalnej społeczności  

w kwietniu 2019 r. (dyżury zorganizowane w ramach obchodów 15-lecia Uczelni);  

d) przeprowadzeniu nieodpłatnego 4-ro godzinnego szkolenia z mediacji dla pracowników SR 

w Grajewie oraz adwokatów z Grajewa w maju 2019 r.;  

e) współpracy z Naczelną Radą Adwokacką i przeprowadzenie (wraz z prof. J. M. Salachną) 

szkolenia ogólnego dla adwokatów poświęconego mediacji z udziałem jednostek sektora 

finansów publicznych oraz – w ramach tejże współpracy – samodzielnie przez dr M.J. Skrodzką 
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szkoleń dla adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy oraz Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Radomiu z mediacji; 

f) podjęciu nieodpłatnej współpracy z grafikami, mającymi na celu opracowanie logotypu 

Centrum wraz z systemem identyfikacji wizualnej i nieodpłatnemu przekazaniu praw do tak 

opracowanego logotypu; 

g) rozpoczęciu prac nad materiałami promocyjnymi Centrum. 

 

5. Plany działalności Centrum na kolejne lata: 

 W związku ze stosunkowo krótkim okresem działalności Centrum, w kolejnych latach 

planowane jest: 

a) podjęcie dalszych działań mających na celu polepszenie oferty edukacyjno-praktycznej 

opartej na współpracy z sądami regionu łomżyńskiego skierowanej do studentów PWSIiP;  

b) sformalizowanie współpracy z mediatorami oraz stopniowy wzrost liczny prowadzonych 

postępowań mediacyjnych;  

c) kontynuowanie działań promocyjnych polegających m.in. na: sfinalizowaniu nieodpłatnego 

przekazanie zaprojektowanego logotypu Centrum na rzecz Uczelni, opracowaniu strony 

internetowej Centrum, opracowaniu materiałów promocyjnych, nawiązaniu szerszej 

współpracy z samorządem gospodarczym; rozwijaniu współpracy z sądami; 

d) jak również rozwój naukowy w zakresie mediacji, czy opracowanie oferty usługowej 

poprzez wprowadzenie certyfikowanych szkoleń/studiów podyplomowych dla mediatorów, 

przyszłych mediatorów, pracowników przedsiębiorstw, prawników zainteresowanych 

nabyciem umiejętności z zakresu rozwiązywania sporów i prowadzenia postępowań 

mediacyjnych. 

 

 

 

 

 

dr Marta Janina Skrodzka 

Koordynator Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży 

 

 

Łomża, 30.09.2019 r.  


