
 

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych 

w sprawach cywilnych 

 

Kod kwalifikacji w ZRK: 5C381800023 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w 
sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w 
sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 
1198). 

 

●  Zapotrzebowanie rynku na kwalifikację „Prowadzenie mediacji sądowych  

i pozasądowych w sprawach cywilnych” 

 

Mediację definiuje się jako metodę rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia 

(mediator) pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii 

do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. W I kwartale 2018 

roku wpłynęło do sądu ok 2,5 mln spraw cywilnych. Są to sprawy, które mogą dotyczyć 

każdego, w tym osób, dla których prowadzenie sporu sądowego wiąże się z dużym 

obciążeniem finansowym i emocjonalnym. Mediacje cywilne prowadzone przed 

wniesieniem sprawy do sądu pozwalają na uniknięcie tego rodzaju ryzyk, zaś 

zastosowanie mediacji w toku sprawy pozwala na skuteczne zakończenie nierzadko 

wieloletnich, złożonych i generujących wysokie koszty postępowania.  Mediacja może 

mieć realny wpływ na wynik postępowania, a także może przynieść wiele dodatkowych 

korzyści: takich jak naprawienie relacji między stronami. Mediacje cywilne umożliwiają 

również rozwiązanie, często wieloletnich, konfliktów sąsiedzkich, spornych kwestii 

dotyczących zaległych zobowiązań czy spłaty należności.  

 

●  Korzyści z uzyskania certyfikatu 

 

Osoba posiadająca certyfikat wydany w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

(ZSK) może znaleźć zatrudnienie w instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są 

kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji oraz sztuki rozwiązywania konfliktów 

m.in.: ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych, firmach windykacyjnych, 

bankach, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych zajmującymi 

się rozwiązywaniem sporów i pomocy konkretnym grupom osób. Osoba posiadająca 

kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć 

usługi na zlecenie w zakresie mediacji oraz uzyskać wpis na listę stałych mediatorów 

prowadzoną przez sądy okręgowe. 

 

 



●  Wymagania poprzedzające przystąpienie do egzaminu 

 

●  Osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać kwalifikację pełną na 

poziomie 4 PRK. W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć 

świadectwo dojrzałości. 

 

●  Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (efektów uczenia się), które 

będą weryfikowane podczas egzaminu: 

●  Posługiwanie się wiedzą z zakresu prowadzenia mediacji; 

●  Nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie 

kontraktu mediacyjnego; 

●  Diagnoza konfliktu/sporu cywilnego; 

●  Wspieranie stron w mediacji; 

●  Poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień; 

●  Podsumowanie procesu mediacji. 

 

●  Czy Twoim marzeniem jest praca mediatora w sprawach cywilnych, a może już 

pracujesz jako mediator i potrzebujesz certyfikatu w tym zakresie? Masz poczucie, że 

posiadasz odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, aby 

wspierać osoby w konflikcie? Możesz zweryfikować, czy jesteś przygotowany/ana do 

uzyskania certyfikatu samodzielnie na podstawie – „Indywidualnej ścieżki diagnozy 

kompetencji” lub z pomocą naszego doradcy. Jeśli nie jesteś w pełni gotowy/a doradca 

pomoże Ci opracować plan dalszego rozwoju. 

 

            

 

 

 

●  Czas trwania egzaminu: 

Do 2 godz. 

●  Ważność certyfikatu: 

Certyfikat ważny jest 10 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat zobowiązany jest 
przedstawić dowody poświadczające przeprowadzenie min. 10 mediacji w sprawach 
cywilnych od momentu potwierdzenia kwalifikacji. W przypadku braku wymaganych 
dowodów kandydat podchodzi ponownie do egzaminu. 

 

 

Indywidualna ścieżka 

diagnozy kompetencji 

Potrzebuję wparcia 

doradcy w celu diagnozy 

kompetencji 



●  Koszt: 

Koszt przeprowadzenia egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi 3100,00 zł brutto. 
Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły egzamin z wynikiem 
pozytywnym. 

●  Miejsce przeprowadzenia egzaminu: 

Warszawa, ul. Chodakowska 19/31 

●  Uwaga – W celu zapewnienia wysokiej jakości certyfikacji, jesteśmy zobowiązani 

rozdzielić proces weryfikacji wiedzy i umiejętności od procesu uczenia. 

 

Przed przystąpieniem do certyfikacji sprawdź, czy nie odbywałeś/łaś szkolenia u 

któregoś z naszych egzaminatorów. W tym celu skontaktuj się z nami 

centrum.certyfikacji@swps.edu.pl. 
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