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1020
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie post´powania mediacyjnego w sprawach karnych
Na podstawie art. 23a § 5 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) warunki, jakim powinny odpowiadaç instytucje
i osoby uprawnione do przeprowadzenia post´powania mediacyjnego;
2) sposób powo∏ywania i odwo∏ywania instytucji
i osób uprawnionych do przeprowadzenia post´powania mediacyjnego;
3) zakres i warunki udost´pniania akt sprawy instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia
post´powania mediacyjnego;
4) sposób i tryb post´powania mediacyjnego.
§ 2. 1. Do prowadzenia post´powania mediacyjnego uprawniona jest instytucja, która:
1) zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi powo∏ana zosta∏a do wykonywania zadaƒ w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu spo∏ecznego, ochrony wa˝nego interesu indywidualnego lub
ochrony wolnoÊci i praw cz∏owieka;
2) posiada warunki organizacyjne i kadrowe umo˝liwiajàce przeprowadzenie post´powania mediacyjnego;

6) posiada umiej´tnoÊci likwidowania konfliktów oraz
wystarczajàcà do przeprowadzania post´powania
mediacyjnego wiedz´, w szczególnoÊci w zakresie
psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji
lub prawa;
7) daje r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania obowiàzków;
8) zosta∏a wpisana do wykazu, o którym mowa w § 4
ust. 1.
§ 4. 1. W sàdzie okr´gowym prowadzi si´ wykaz instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do
przeprowadzania post´powania mediacyjnego, zwany
dalej „wykazem”.
2. Wpis do wykazu nast´puje na wniosek, do którego do∏àczyç nale˝y dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków okreÊlonych odpowiednio w § 2
ust. 1 pkt 1 i 2 lub w § 3 pkt 1—6.
§ 5. 1. Prezes sàdu okr´gowego wpisuje do wykazu
instytucj´ lub osob´ godnà zaufania, wyra˝ajàcà gotowoÊç przeprowadzania post´powania mediacyjnego,
po stwierdzeniu spe∏nienia warunków okreÊlonych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 lub w § 3 pkt 1—7. Od
decyzji o odmowie wpisu przys∏uguje zainteresowanemu odwo∏anie do prezesa sàdu apelacyjnego.
2. Wpis zawiera nast´pujàce dane:

3) zosta∏a wpisana do wykazu, o którym mowa w § 4
ust. 1.

1) nazw´ instytucji lub imi´ i nazwisko oraz dat´ urodzenia osoby godnej zaufania;

2. Post´powanie mediacyjne w imieniu instytucji,
o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „instytucjà”, prowadzi upowa˝niony przez nià pisemnie przedstawiciel,
spe∏niajàcy warunki okreÊlone w § 3 pkt 1—7.

2) adres siedziby instytucji i jej form´ organizacyjnà
lub adres zamieszkania osoby godnej zaufania.

§ 3. Post´powanie mediacyjne mo˝e równie˝ prowadziç osoba godna zaufania, która:

3. Ka˝da zmiana danych okreÊlonych w ust. 2 podlega wpisowi do wykazu. Osoba kierujàca instytucjà
i osoba godna zaufania majà obowiàzek zawiadomiç
prezesa sàdu okr´gowego o:

1) posiada obywatelstwo polskie;

1) ka˝dej zmianie danych okreÊlonych w ust. 2,

2) korzysta w pe∏ni z praw cywilnych i obywatelskich;

2) utracie warunków okreÊlonych odpowiednio w § 2
ust. 1 pkt 1 i 2 lub w § 3 pkt 1—6

3) ukoƒczy∏a 26 lat;
4) biegle w∏ada j´zykiem polskim;
5) nie by∏a karana za przest´pstwo umyÊlne;
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 17, poz. 155.

— w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany lub utraty
warunku.
§ 6. 1. Prezes sàdu okr´gowego skreÊla z wykazu instytucj´ lub osob´ godnà zaufania:
1) na jej wniosek;
2) w razie Êmierci osoby godnej zaufania lub likwidacji instytucji;
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3) w razie utraty jednego z warunków okreÊlonych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 lub w § 3 pkt 1—7.
2. Prezes sàdu okr´gowego mo˝e skreÊliç z wykazu
instytucj´ lub osob´ godnà zaufania w razie niewykonywania lub nienale˝ytego wykonywania obowiàzków
zwiàzanych z prowadzeniem post´powania mediacyjnego.
3. Od decyzji o skreÊleniu z wykazu zainteresowanemu przys∏uguje odwo∏anie do prezesa sàdu apelacyjnego.
§ 7. 1. W postanowieniu o skierowaniu sprawy do
post´powania mediacyjnego sàd, a w post´powaniu
przygotowawczym prokurator lub inny uprawniony organ powo∏uje do prowadzenia post´powania mediacyjnego w konkretnej sprawie instytucj´ lub osob´
godnà zaufania spoÊród wpisanych do wykazu.
2. W wyjàtkowych przypadkach, uzasadnionych
potrzebà skutecznego przeprowadzenia post´powania
mediacyjnego, mo˝na powo∏aç do prowadzenia post´powania mediacyjnego w konkretnej sprawie zg∏aszajàcà takà gotowoÊç instytucj´ lub osob´ godnà zaufania spoza wpisanych do wykazu, je˝eli spe∏nia ona warunki wymienione odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 lub
§ 3 pkt 1—7.
§ 8. W postanowieniu, o którym mowa w § 7, nale˝y wskazaç w szczególnoÊci:
1) nazw´ instytucji lub imi´ i nazwisko osoby godnej
zaufania wyznaczonej do przeprowadzenia post´powania mediacyjnego;
2) dane osobowe oskar˝onego lub podejrzanego i pokrzywdzonego;
3) okreÊlenie czynu zarzucanego oskar˝onemu lub
podejrzanemu wraz z podaniem jego kwalifikacji
prawnej;
4) zakres i sposób udost´pnienia akt w danej sprawie;
5) termin zakoƒczenia post´powania mediacyjnego,
z uwzgl´dnieniem art. 23a § 2 Kodeksu post´powania karnego.
§ 9. Sàd, prokurator lub inny uprawniony organ,
który powo∏a∏ instytucj´ lub osob´ godnà zaufania do
prowadzenia post´powania mediacyjnego w konkretnej sprawie, odwo∏uje jà w razie:
1) skreÊlenia instytucji lub osoby godnej zaufania
z wykazu;
2) ujawnienia okolicznoÊci, o których mowa
w art. 40—42 Kodeksu post´powania karnego.
§ 10. 1. Sàd, prokurator lub inny uprawniony organ,
kierujàc spraw´ do post´powania mediacyjnego, udost´pnia przedstawicielowi instytucji albo osobie godnej zaufania, zwanej dalej „mediatorem”, informacje
z akt sprawy jedynie w zakresie niezb´dnym do przeprowadzenia tego post´powania. Informacje te powin-
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ny zawieraç dane osobowe pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskar˝onego, okreÊlenie czynu zarzucanego podejrzanemu lub oskar˝onemu wraz z podaniem
jego kwalifikacji prawnej i niezb´dnych dla post´powania mediacyjnego okolicznoÊci jego pope∏nienia.
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek mediatora, sàd lub prokurator — je˝eli uzna to za niezb´dne — mo˝e równie˝ udost´pniç, z zastrze˝eniami,
o których mowa w ust. 3, materia∏ dowodowy zawarty
w aktach sprawy w cz´Êci dotyczàcej podejrzanego lub
oskar˝onego, pokrzywdzonego i przest´pstwa, których
post´powanie mediacyjne dotyczy.
3. Nie udost´pnia si´ mediatorowi, zawartych w aktach sprawy, materia∏ów obj´tych tajemnicà paƒstwowà, s∏u˝bowà lub zwiàzanà z wykonywaniem zawodu
lub funkcji, materia∏ów dotyczàcych stanu zdrowia podejrzanego lub oskar˝onego, opinii o nim, danych o jego karalnoÊci oraz pozwalajàcych na ustalenie to˝samoÊci Êwiadka przes∏uchanego w trybie art. 184 Kodeksu post´powania karnego i takich, których ujawnienie pokrzywdzonemu mog∏oby mieç wp∏yw na odpowiedzialnoÊç karnà innych oskar˝onych w tej sprawie,
a nieuczestniczàcych w post´powaniu mediacyjnym.
4. Udost´pnienie akt sprawy mo˝e nastàpiç tylko
w obecnoÊci upowa˝nionego pracownika organu prowadzàcego post´powanie. W uzasadnionych przypadkach organ ten mo˝e zarzàdziç wydanie mediatorowi
kserokopii dokumentów z akt sprawy lub zezwoliç na
sporzàdzenie odpisów w zakresie okreÊlonym
w ust. 1—3.
§ 11. Niezw∏ocznie po dor´czeniu postanowienia,
o którym mowa w § 7, mediator:
1) nawiàzuje kontakt z pokrzywdzonym i podejrzanym
lub oskar˝onym, ustalajàc termin i miejsce spotkania z ka˝dym z nich;
2) przeprowadza z podejrzanym lub oskar˝onym i pokrzywdzonym spotkania indywidualne, informujàc
o istocie i zasadach post´powania mediacyjnego
oraz przys∏ugujàcych im uprawnieniach;
3) przeprowadza spotkanie mediacyjne z udzia∏em
podejrzanego lub oskar˝onego i pokrzywdzonego;
4) pomaga w sformu∏owaniu treÊci ugody mi´dzy podejrzanym lub oskar˝onym i pokrzywdzonym oraz
sprawdza wykonanie wynikajàcych z niej zobowiàzaƒ.
§ 12. Je˝eli nie jest mo˝liwe bezpoÊrednie spotkanie podejrzanego lub oskar˝onego z pokrzywdzonym,
mediator mo˝e prowadziç post´powanie mediacyjne
w sposób poÊredni, przekazujàc ka˝demu z nich informacje, propozycje i zajmowane przez drugà stron´ stanowisko co do zawarcia ugody.
§ 13. 1. Po przeprowadzeniu post´powania mediacyjnego mediator sporzàdza pisemne sprawozdanie
i niezw∏ocznie przedstawia je organowi, który skierowa∏ spraw´ do takiego post´powania.

Dziennik Ustaw Nr 108

— 7111 —

2. Sprawozdanie powinno zawieraç:
1) sygnatur´ akt sprawy;
2) nazw´ instytucji lub imi´ i nazwisko osoby godnej
zaufania przeprowadzajàcej post´powanie mediacyjne;
3) informacje o liczbie, terminach i miejscach spotkaƒ
indywidualnych oraz wspólnych, a tak˝e wskazanie
osób bioràcych w nich udzia∏;
4) informacj´ o wynikach post´powania mediacyjnego;
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w odpowiednim zakresie wymogi okreÊlone w § 13
ust. 2.
§ 15. Instytucje i osoby godne zaufania uprawnione do przeprowadzania post´powania mediacyjnego
na podstawie dotychczasowych przepisów podlegajà
wpisowi do wykazu, pod warunkiem ˝e odpowiadajà
wymogom okreÊlonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1
i 2 lub w § 3 pkt 1—7.
§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2003 r.2)

5) podpis mediatora.
3. W razie zawarcia ugody stanowi ona za∏àcznik do
sprawozdania.
§ 14. Je˝eli post´powanie mediacyjne nie zosta∏o
ukoƒczone w terminie okreÊlonym w postanowieniu,
o którym mowa w § 7, mediator niezw∏ocznie sporzàdza i przedstawia organowi, który skierowa∏ spraw´
na drog´ post´powania mediacyjnego, sprawozdanie przedstawiajàce przyczyny bezskutecznego up∏ywu terminu. Sprawozdanie takie winno spe∏niaç

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
———————
2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 14 sierpnia 1998 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, zakresu i warunków udost´pniania im akt sprawy oraz zasad
i trybu sporzàdzania sprawozdania z przebiegu i wyników
post´powania mediacyjnego (Dz. U. Nr 111, poz. 701), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

