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ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Nr  55/08/DNWO
z dnia 1.08.2005 r.


w sprawie powołania Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów  przy Ministrze Sprawiedliwości.



Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Powołuje się Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, zwaną dalej „Radą”.
2. Rada jest zespołem doradczym Ministra Sprawiedliwości.

§ 2
1. W skład Rady wchodzi do 20 członków powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości reprezentujących następujące organizacje pozarządowe, instytucje naukowe oraz resorty:
	Dolnośląski Ośrodek Mediacji,

Fundacja „Partners - Polska”, 
Polskie Centrum Mediacji, 
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, 
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Justicia”,
Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych,
Centrum Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów przy UW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 
Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, 
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
a nadto:
	przedstawiciele nauki lub doświadczeni praktycy.

2. Członkowie Rady powoływani są na okres 3 lat, z możliwością ponownego powołania.
3. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku śmierci członka Rady.
4. Minister Sprawiedliwości odwołuje członka Rady w przypadku prawomocnego skazania go za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nienależytego wykonywania obowiązków członka Rady, bądź nie wykonywania obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż 1 rok.

§ 3
Do zadań Rady należy opracowanie zaleceń w zakresie zasad i funkcjonowania krajowego systemu Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów w Polsce, zwanego dalej „ADR”, w tym:
1)	stworzenie platformy porozumienia się mediatorów z osobami odpowiedzialnymi za zgodny ze standardami Unii Europejskiej  rozwój ADR,
2)	opracowanie standardów postępowania mediatora i prowadzenia mediacji,
3)	opracowanie standardów szkolenia,
4)	opracowanie kodeksu etyki  osób prowadzących postępowania,
5)	opracowanie założeń do ustawy o ADR, w tym o mediacji,
6)	propagowanie mechanizmów ADR, jako metod rozwiązywania konfliktów wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz w społeczeństwie,
7)	tworzenie warunków instytucjonalnych do rozwoju ADR. 

§ 4
1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, zwany dalej „Przewodniczącym”, wybierany spośród członków Rady zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Odwołanie Przewodniczącego następuje w tym samym trybie.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady, co najmniej raz na kwartał. 
3. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady inne osoby spośród przedstawicieli nauki lub praktyki.
4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin.
5. Regulamin i jego zmiany opracowuje przewodniczący Rady, a zatwierdza go Rada zwykłą większością głosów na specjalnym posiedzeniu zwołanym w tym celu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Minister Sprawiedliwości
Andrzej Kalwas











1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390)


Uzasadnienie 


W wielu krajach dochodzi się do słusznego przekonania, że dla rozstrzygania sporów, sąd powinien być ostatecznością. Coraz więcej ludzi przekonuje się, że rozwiązanie konfliktów międzyludzkich, problemów i sporów powinno się odbywać drogą negocjacji, kompromisu, szukania porozumienia, konsensusu.
Od kilku lat jesteśmy świadkami rozwijania się alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution- ADR) w państwach Unii Europejskiej. Zalety tych form i kryzys skuteczności wymiaru sprawiedliwości doprowadziły do ponownego zainteresowania się takimi sposobami rozwiązywania czy łagodzenia sporów. Idee konsensualnego rozstrzygania sporów zyskują coraz więcej zwolenników.
Na terenie Wspólnoty podjęto znaczne wysiłki w celu uregulowania rozwoju ADR, szczególnie w kontekście społeczeństwa informatycznego. Opracowano Zieloną Księgę, która uwzględnia aktualną sytuację ADR w poszczególnych Państwach Członkowskich oraz rozpoczyna szerokie konsultacje na temat środków, jakie mają być przedsięwzięte. 
Wzrost znaczenia instytucji pojednania i ugody, mediacji wynika stąd, że ADR oferuje rozwiązanie problemu zapewnienia dostępu do sprawiedliwości. Trudność dostępu do wymiaru sprawiedliwości wynika ze zwiększenia się ilości sporów rozpatrywanych przez sądy, występuje przedłużanie postępowań oraz wzrastają koszty ponoszone w związku z postępowaniem sądowym. Dodatkowym elementem utrudniającym stronie sporu dochodzenie swoich praw jest również duża ilość przepisów prawnych, ich złożoność i specjalistyczny charakter.
Dostęp do sprawiedliwości jest tożsamy z zapewnieniem szybkich i niedrogich postępowań prawnych. Państwa Członkowskie zobowiązały się m.in. do zmiany swoich systemów prawnych poprzez uproszczenie procedur. 
ADR służy osiągnięciu harmonii społecznej. Decyzje nie są tu podejmowane przez osoby trzecie, w związku z tym strony nie angażują się w konfrontację, próbują tworzyć proces zbliżenia się do siebie oraz samodzielnie wybierają środki dla rozwiązania sporu. Strony w formach ADR odgrywają aktywną rolę, stymulują się wzajemnie do znalezienia rozwiązania, które najbardziej by im odpowiadało, to od stron zależy, czy skorzystają z możliwości, jakie daje ADR, strony decydują, która organizacja czy osoba będzie prowadziła postępowanie, określają procedurę, której będą przestrzegać, tworzą wynik tego postępowania. Mają możliwość zadecydowania, czy w postępowaniu wezmą udział osobiście, czy też przez swojego pełnomocnika.
Praktyka dowodzi, że konsensus stron, o ile stanowi rezultat dobrowolnej i opartej na normach etycznych ugody, daje zwykle większe gwarancje usunięcia na trwałe konfliktu stron bądź rozwiązania sporu od wyroku sądu. Zwiększa też szansę podporządkowania się przyjętym uzgodnieniom, bez potrzeby angażowania aparatu egzekucyjnego.
Postępowanie w ramach ADR pozwala stronom na rozpoczęcie dialogu i osiągnięcie prawdziwego rozwiązania ich sporu, w miejsce konfrontacji oraz powstania układu: „zwycięzca- przegrany”. Polubowne podejście i rozwiązanie sporu na drodze postępowania mediacyjnego nie zrywa więzi pomiędzy stronami, potrafią one w przyszłości ze sobą rozmawiać, zwiększa szansę na to, że strony, po zakończeniu sporu, będą nadal utrzymywać kontakty handlowe.
Czynnikiem, który należy wziąć także pod uwagę jest koszt ADR, dużo niższy od tradycyjnego systemu wymiaru sprawiedliwości. 
Mediacja traktowana jest przez Unię Europejską jako istotny środek regulowania sporów w całym kręgu oddziaływania europejskiej kultury legislacyjnej.
Także Parlament Europejski we wrześniu 2000 r. postulował wzmocnienie znaczenia ADR, 
Zagadnieniami ADR zajmuje się również kilka organizacji międzyrządowych.
ADR stanowią przedmiot poważnych prac w niektórych państwach, nie należących do Unii Europejskiej, m.in. w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, czy Japonii.
W Państwach Członkowskich praktyka prawa kontraktowego i normy etyczne dotyczące osób trzecich prowadzących postępowanie ADR, są mniej lub bardziej rozwinięte. W niektórych z tych Państw, dla niektórych dziedzin prawa, zostały ustanowione przepisy przewidujące utworzenie służb odpowiedzialnych za ADR.
W większości Państw Członkowskich przedmiotem ogólnych regulacji lub odpowiedniego projektu regulacji stało się przekazywanie postępowania rozjemczego przez sąd osobie trzeciej. Regulacje te obejmują zarówno możliwość odwołania się do procedury ADR, jak i zalecenie skorzystania z mediacji przed rozpoczęciem postępowania sądowego.  W niektórych Państwach Członkowskich wprowadzono nawet ustawowy obowiązek, bądź obowiązek nakazany przez sąd, zastosowania procedur ADR jeszcze przed złożeniem sprawy do sądu.
W stosunkach pracowniczych, ADR stanowi już ważny element rozwiązywania sporów w większości Państw Członkowskich.. 
Mechanizmy ADR są dostępne i używane w większości Państw Członkowskich. To skłoniło instytucje unijne do rozważenia możliwości ustanowienia europejskich mechanizmów ADR.
Zielona Księga pokazała, że w praktyce Państw Członkowskich wyłaniają się pewne zasady, które są wspólne dla wszystkich postępowań. Podstawowymi jest to, że strony mogą same zdecydować, czy chcą odwołać się do alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, same decydują o sposobie organizacji postępowania ADR, procedura ADR jest prowadzona zgodnie z zasadą bezstronności i sprawiedliwości. Osoba trzecia musi zachować zasadę poufności. 
Jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania procedur ADR jest ujednolicenie prawodawstwa Państw Członkowskich w ramach spraw i procedur.
Należy pilnie podjąć inicjatywy w ramach wspierania ADR w określonych dziedzinach: prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego, pracy, np. poprzez promowanie utworzenia (rozbudowy) systemu alternatywnego rozwiązywania sporów, informowanie opinii publicznej na temat procedur ADR, programy dokształcania zawodowego, zorganizowanie punktów doradztwa ADR, finansowanie jego struktur, przeprowadzenie doświadczeń praktycznych w ramach projektów pilotażowych.
Należy również przygotować odpowiednie programy szkoleniowe sędziów, aby zapoznać ich z nową instytucją, odbiegają od konwencjonalnych rozwiązań.
Nie bez znaczenia jest również ujednolicenie kryteriów, jakim powinny odpowiadać osoby i instytucje zajmujące się prowadzeniem postępowań w ramach ADR, gdyż jakość alternatywnego rozwiązywania sporów zależy w pierwszej kolejności od kompetencji osób, które te postępowania prowadzą. Osoby, którym powierzono prowadzenie ADR w ramach postępowania sądowego, muszą posiadać dowód kwalifikacji, szkoleń lub odpowiedniego doświadczenia, które za każdym razem są oceniane przez sąd lub posiadać uznawaną urzędową akredytację.
Osoby trzecie powinny spełniać kryteria nie tylko w zakresie kwalifikacji i niezależności, ale i moralności oraz nieposzlakowanej uczciwości. Bardzo ważną kwestią jest stworzenie systemu norm zawodowych i zasad etyki mediatora. 
Wykształcenie odgrywa szczególną rolę nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania ADR, jego jakości, ochrony użytkowników ADR, ale również ze względu na zagwarantowaną w art. 49 Traktatu UE wolność świadczenia usług ADR. Wyszkolenie osób trzecich stanowi warunek otrzymania przez nich akredytacji. 
Ważne byłoby uzgodnienie konkretnego poziomu wykształcenia/ doświadczenia w ramach procedury ADR tak, aby tam, gdzie osoba trzecia nie pracuje w uregulowanym zawodzie, jej kwalifikacje mogły zostać sprawdzone, a ten sposób aby mogła zostać zagwarantowana jej wolność przemieszczania się i wykonywania zawodu
Należy zastanowić się nad stworzeniem systemu odpowiedzialności lub przynajmniej konkretnych zasad określających role osób trzecich w procedurze ADR. 
Te przesłanki świadczą o zachowaniu jakości ADR w kwestii skuteczności i gwarantowania właściwej ochrony prawnej.
Jednym z najważniejszych działań będzie wprowadzenie zmian obowiązujących przepisów prawa, poprzez wprowadzenie metod ADR, w szczególności mediacji do krajowego porządku prawnego.
Strony sporu mogłyby skorzystać z ADR jeszcze przed oddaniem sprawy do sądu, w czasie postępowania sądowego lub na etapie wykonywania orzeczenia sądu.
 Koniecznym staje się zapewnienie minimalnych standardów jakościowych ADR. 
Przepisy postępowania w ramach ADR powinny zapewnić bezstronność osoby trzeciej prowadzącej spór, dokładnie określać funkcję, jaką pełni ona w postępowaniu, precyzyjnie wskazać termin, w jakim musi zapaść rozstrzygnięcie oraz właściwe ustalenia wymagane do zawarcia ugody. W tym celu zasadne są prace nad opracowaniem ustawy o mediacji, w tym o mediatorach.
Współpraca pomiędzy uniwersytetami i prawnikami (m.in. sędziami i ekspertami) powinna być skierowana na wypracowanie wspólnych zasad w obszarach związanych z ADR. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na transgraniczną współpracę pozarządowych organizacji ze środowiskami i organizacjami działającymi za wschodnią granicą Polski. Można im przekazać doświadczenia uzyskane ze współpracy środowisk i organizacji działających we Wspólnocie Europejskiej, zaś polskie organizacje mogłyby pośredniczyć w nawiązaniu wspólnych kontaktów. Trzeba także przybliżyć społeczeństwu temat procedur ADR.
Metody alternatywnego rozwiązywania sporów powinny stać się sposobem na budowanie i zapewnienie ładu społecznego w społecznościach lokalnych oraz transgranicznych.
Polska poczyniła już duży krok w celu wprowadzenia i stosowania ADR w praktyce orzeczniczej. 
Zasadniczymi formami, w jakich przejawiają się alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów i sporów są arbitraż i mediacja.
Ustawodawca polski przeniósł szereg sporów i konfliktów z sądownictwa powszechnego do rozpoznania ich przez sądy polubowne, dające stronom postępowania znacznie szerszą możliwość wpływania na tryb rozstrzygnięcia i jego wynik. 
Popularyzacja tych instytucji w społeczeństwie, w szczególności wśród stron umów cywilnoprawnych umożliwi sięganie po sądownictwo polubowne w rozwiązywaniu szeregu sporów i konfliktów cywilnych.
Instytucja mediacji funkcjonuje w praktyce polskiego prawa karnego od 1998 r., a od 2001 r. w postępowaniu o czyny karalne w sprawach nieletnich.
Instytucja mediacji w prawie karnym ma też swoje umocowanie w regulacjach prawnych Unii Europejskiej: Ramowa Decyzja Rady z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiary w postępowaniu karnym /2001/220/JI/1, Rekomendacja nr R (99) 19 o mediacji w sprawach karnych.
Mediacja funkcjonuje także w sporach zbiorowych i zakładowych (ustawa z dnia 23 maja 1991 r. O rozwiązywaniu sporów zbiorowych- Dz. U. Nr 55, poz. 236 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. W sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego- Dz. U. Nr 73, poz. 324), w postępowaniu pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcą (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej- Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25), w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (Sąd Arbitrażowy przy KIG powołany w dniu 1 stycznia 1950 r.), w postępowaniu administracyjnym (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem mediacji do prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. 
Jednym z warunków, które powinien spełnić mediator jest wymóg odbycia przez niego specjalistycznego przeszkolenia. Jest rzeczą bardzo ważną, aby prowadzeniem mediacji zajmowały się osoby posiadające odpowiednie zasady etyczne i moralne oraz kwalifikacje zawodowe, znające techniki mediacyjne oraz posiadające umiejętności koncyliacyjne. Szkolenia powinny być prowadzone przez przygotowane do tego, w sposób profesjonalny, podmioty, według zasad i kryteriów ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zagwarantowanie takich warunków szkolenia uniemożliwi lub w znacznym stopniu zmniejszy możliwość wejścia do grupy mediatorów osób przypadkowych, „z ulicy”. Odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie mediatorów ma ogromne znaczenie dla tworzenia się zawodu, jak i dla przyszłości mediacji. W ręce mediatora zostaje przecież oddana sprawa, w którą zaangażowany jest wymiar sprawiedliwości. Nie można dopuścić do utraty zaufania do niego przez niewłaściwie przygotowane osoby. Profesjonalne przygotowanie mediatora pozwoli mu odróżnić rolę mediatora od roli arbitra, rozjemcy czy negocjatora. Wymóg odpowiedniego przeszkolenia umożliwi mediatorowi uzyskanie akredytacji, o której mowa w propozycjach przepisów unijnych.
Bardzo ważną kwestią jest stworzenie systemu norm zawodowych i zasad etyki mediatora. Wprawdzie Polskie Centrum Mediacji opracowało Kodeks Etyki Mediatora, jednakże nie jest to akt prawny obowiązujący wszystkie podmioty (osoby, instytucje) wpisane na listę mediatorów. Warto byłoby pomyśleć o Kodeksie etycznym obligującym wszystkich mediatorów z chwilą wpisania ich na przedmiotową listę. Do rozważenia pozostaje także ustawowe uregulowanie zawodu mediatora.
Mediacja ma uzupełnić istniejący system rozwiązywania konfliktów karnych i sprawić, by do sądów docierały sprawy, których nie udało się rozwiązać poza sądem, przez inne powołane do tego instytucje. Programy mediacyjne nie stanowią alternatywy systemu wymiaru sprawiedliwości lecz raczej są instytucją komplementarną, wspierającą system, dysponującą odmiennymi procedurami, nie skrępowaną wymogami procesu karnego.
Jednoczesne stosowanie sankcji i środków probacyjnych nie może być zagrożeniem dla podstawowych praw człowieka. Współistnienie tych instrumentów i ich współdziałanie oraz stosowanie w praktyce reakcji na czyny karalne może stanowić lepsze zabezpieczenie interesów społeczeństwa, w tym interesów ofiar i sprawców.
Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że strony chętnie korzystają z zaoferowanego im postępowania. Pokrzywdzony i oskarżony chcą rozwiązać konflikt szybko, pokrzywdzony jest zainteresowany sprawnym otrzymaniem odszkodowania czy zadośćuczynienia, a mediacja stwarza taką szansę.
Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych stwarza szansę znacznie skuteczniejszego oddziaływania wychowawczego na nieletniego niż orzeczone przez sąd środki. Nieletni ma możliwość spotkania z osobą, którą skrzywdził swoim zachowaniem, może pojąć w ogóle lub lepiej może pojąć ujemnie następstwa swojego czynu. Mediacja, w tym spotkanie z pokrzywdzonym, pozwala nieletniemu ponieść odpowiedzialności przyjąć konsekwencje czynu. Nieletni ma osobiście naprawić szkodę. Zachowanie jego może polegać np. na wykonaniu pracy na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej. 
Dzięki mediacji, w niektórych przypadkach, nieletni może uniknąć umieszczenia w zakładzie poprawczym. Pozwala ponadto na oszczędności wymiaru sprawiedliwości, może usprawnić działanie sądu, zmniejszyć koszty czasowe i finansowe konieczne dla rozpoznania sprawy. Mediacja jest tańsza od formalnego postępowania sądowego.
Mediacja nie jest alternatywą postępowania sądowego w sprawach nieletnich, wzbogaca wachlarz środków reakcji na niepożądane zachowania nieletnich.
Mediacja wciąż nie jest dostrzegana w Polsce jako jedna z ważniejszych form systemu probacji, korzystna dla pokrzywdzonego, sprawcy, społeczeństwa i wymiary sprawiedliwości. Sprzyja ona uzdrowieniu stosunków międzyludzkich, może zapobiec wielu następnym sporom i konfliktom, zbudować ład społeczny, ułatwić pracę sądom. Niewątpliwie może skutkować ograniczeniem procedur dowodowych.
Mediacja nie jest jeszcze wystarczająco zakorzeniona w polskim systemie prawnym, chociaż zaczyna zyskiwać akceptację środowisk prawniczych i społeczeństwa. 
Sędziowie polscy są świadomi tego, jak kluczową rolę mediacja może odegrać w rozwiązywaniu konfliktów karnych, sporów cywilnych, handlowych, rodzinnych bez względu na to, czy spory te dotyczą spraw związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, podziału majątku, czy ustalenia wysokości alimentów oraz wartości przedmiotu sporu.
Mediacja powinna uzupełnić istniejący system rozwiązywania konfliktów i sporów oraz sprawić, by do sądów docierały sprawy i sądy rozpoznawały sprawy, których nie udało się rozwiązać poza sądem, przez inne powołane do tego instytucje. Programy mediacyjne nie mogą być alternatywą systemu wymiaru sprawiedliwości lecz raczej są instytucją go wspierającą, dysponującą odmiennymi procedurami, nie skrępowaną wymogami procesu karnego czy cywilnego.
Ponieważ do mediacji nadaje się znakomita większość spraw, mediacja może stać się szansą na odciążenie sądownictwa państwowego. To także szansa na wprowadzenie w Polsce innej kultury rozwiązywania sporów. Obie strony w przypadku zakończenie sporu ugodą, traktują rozwiązanie jako sprawiedliwe i je satysfakcjonujące.
Zalecenia, rekomendacje, dyrektywy instytucji unijnych stały się niepodważalnym argumentem przemawiającym za stosowaniem alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, w tym mediacji we wszystkich dziedzinach prawa. Nie jest to więc ani moda, ani pomysł polskiego ustawodawcy. Mediacja jest włączeniem do polskiej praktyki instytucji uznanej i rekomendowanej w porządku prawnym, który Polska, jako państwo Unii Europejskiej, dobrowolnie zobowiązała się przestrzegać.

Podsumowując, należy podkreślić, że potrzeba powołania ogólnopolskiej Rady wynika z następujących przyczyn:
	Korzyści mediacji stały się obecnie całkowicie zauważalne, zwłaszcza dla pokrzywdzonych. Jednakże brak jest koordynacji działań, niezbędnych dla prowadzenia szkoleń dla mediatorów według odpowiednich standardów, postępowania mediatorów według określonych zasad. Niezbędne jest uwzględnienie takich zasad jak: dobrowolność, poufność i bezstronność oraz neutralność mediatora, akceptowanie mediatora i reguł postępowania mediacyjnego, a także fachowość, bezinteresowność i szacunek.

Brak koordynacji działań mediacyjnych powoduje niebezpieczeństwo nieprawidłowego prowadzenia mediacji i różnych nadużyć z tym związanych, a przez to kompromitacji instytucji mediacji.
Brak ustaleń standardów szkolenia i kwalifikacji mediatorów powoduje znaczne niebezpieczeństwo wykorzystywania ludzi przez osoby, pragnące wzbogacić się na prowadzeniu szkoleń.
Potrzebne jest przyjęcie kodeksów: etyki i postępowania mediatorów oraz umożliwienie dokształcania się mediatorów w oparciu o właściwe standardy.
Wciąż jeszcze instytucja mediacji nie jest zauważona przez większość sędziów, prokuratorów i policję i wciąż jeszcze jest to działalność całkowicie marginalna mimo, że dla wymiaru sprawiedliwości bardzo cenna ze względu na odciążenie sądów.

Stąd tak ważne staje się stworzenie przy Ministrze Sprawiedliwości Rady, jako instytucji doradczej, opiniodawczej, tworzącej standardy postępowania mediatora i prowadzenia mediacji dla wprowadzenia w życie mediacji w sprawach karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych w szerokim zakresie, zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy.
Mediacja powinna być wykorzystywana także w innych dziedzinach prawa, a mianowicie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego (co przewiduje projekt zmian do ustawy kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego), prawa pracy.
Konieczne więc staje się opracowanie jednolitych zasad postępowania mediacyjnego oraz działania mediatorów i osób wykonujących czynności mediacyjne.

Zarządzenie nie wywołuje żadnych skutków finansowych.



