
CODUL DE ETICĂ AL MEDIATORILOR POLONI   

 Obiectivele creării Codului de etică sunt de a promova cele mai înalte standarde de etică în rândul mediatorilor și construirea credibilității 

profesiei de mediere în rândul părților la mediere și public, precum și de a ajuta mediatorii să soluționeze probleme care apar din practica 

acestora. 

 Deoarece mediatorii trebuie să abordeze aspecte importante, dificile și uneori foarte sensibile, aceștia au responsabilitatea imensă de a nu 

pierde încrederea părților.  

 Datorită naturii flexibile și informale ale procesului de mediere, Codul de etică nu intenționează să limiteze libertatea și creativitatea 

mediatorilor. Codul stabilește standarde generale; cu toate acestea, recunoaște specificitățile medierii în diferite domenii.  Comitetul 

încurajează toate organizațiile de mediere care se specializează în diferite tipuri de mediere să reflecte asupra practicii specifice a medierii de 

către membrii săi și dacă este nevoie să creeze regulamente care să ia în considerare specificul diferitelor tipuri de mediere.  

 Codul de etică al mediatorilor polonii se bazează strict pe standardele de conduită adoptate de Comitetul SAL în iunie 2006. Codul dezvoltă 

și completează standardele prin adăugarea dimensiunii etice profesiei de mediere. Valorile etice, fiind rădăcinile profesiei de mediere, stau la 

baza codului. Mediatorii ajută părțile să își soluționeze conflictele și nu pot folosi nicio formă de constrângere sau manipulare. În activitatea 

acestora, mediatorii trebuie să fie onești, cinstiți și imparțiali și să asigure consistența procedurilor cu regulile medierii. 

 Codul nu înlocuiește legea. Mediatorii trebuie să cunoască și să respecte legile, în special pe cele care vizează medierea. 

 Comitetul încurajează toți mediatorii individuali, precum și centrele de mediere și alte organizații de mediatori să adopte voluntar, să aplice 

și să își încurajeze membrii să respecte Codul. Comitetul va informa publicul cu privire la toți cei care decid să respecte Codul în practica 

acestora în domeniul medierii.  

1. Un mediator va realiza medierea pe baza autonomiei proprii și independenței părților. 

2. Un mediator va ține cont în primul rând în conduita sa de bunăstarea și interesul părților 

3. Un mediator va asigura  caracterul voluntar al procesului de mediere. 

4. Un mediator se va asigura că toate părțile la procesul de mediere cunosc și înțeleg conceptele de mediere, rolul mediatorului și 

condițiile viitorului acord. 

5. Un mediator nu trebuie să încerce să ajute părțile să soluționeze conflictul dacă nu este convins că deține competențele 

necesare care să îi permită să deruleze procesul în mod echitabil. 

6. Un mediator se va abține de la realizarea medierii dacă nu poate fi imparțial sau are dubii cu privire la imparțialitatea sa. 

7. Un mediator trebuie să mențină confidențialitatea medierii înainte de începerea procesului oficial, în timpul realizării medierii și 

după încheierea medierii. 

8. Un mediator va evita orice posibil conflict de interes cu părțile și va soluționa imediat orice dubii cu privire la un posibil conflict. 

9. Un mediator nu va accepta orice alta formă de plată din partea părților cu excepția onorariului convenit. Mediatorul nu trebuie 

să profite prin direcționarea părților către alți experți. 



10. Un mediator, în activitățile sale de promovare și publicitate, nu va induce în eroare părțile și publicul cu privire la calificările, 

competența, experiența, scopul activității și onorariile sale. 

11. Un mediator va da părților informații clare și neechivoce cu privire la onorariile sale și orice costuri suplimentare ale medierii. 

12. Un mediator își va îmbunătăți permanent abilitățile profesionale pentru a ajuta participanții la mediere cât mai bine posibil. 

 


