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Mediacje w wakacje  

Wakacje, lato to czas gdy dużo czasu jesteśmy na powietrzu. Długi dzień i wysoka temperatura 

sprzyja spędzaniu czasu także na balkonach, tarasach i w ogródkach, szczególnie w tym roku gdy 

jesteśmy w środku pandemii. Tam też spotykamy się ze znajomymi, przyjaciółmi i rodziną. Te 

spotkanie nie rzadko przeciągają się do późna – jest grill, jest muzyka, są głośne rozmowy i 

wybuchy śmiechu. A piętro niżej lub z boku miesięczny Antoś czy Zosia próbuje usnąć, ale wciąż 

się wybudza – może przez hałas, a może nie, ale rodzice malucha  właśnie na karb sąsiedzkiej 

imprezy zrzucają niemożność zaśnięcia swojego brzdąca. W takich i podobnych sytuacjach 

konflikt sąsiedzki gotowy. Nie rozwiązany będzie narastał i skończy się zawiadamianiem policji i 

postępowaniem w sprawie o wykroczenia, które będzie długotrwałe i nie rozwiąże bieżących 

problemów. A to zupełnie niepotrzebne. 

Mediacja w konfliktach sąsiedzki świetnie się sprawdza chociażby dlatego że daje szybkie efekty. 

Można ją wdrożyć gdy konflikt nie jest jeszcze nabrzmiały i strony chcą ze sobą rozmawiać, bo 

każdy z nas chce mieszkać w przyjaznym otoczeniu. Na spotkaniu z mediatorem strony – 

zwaśnieni sąsiedzi - poznają swoje argumenty i np. sąsiad dowiaduje się, że za ścianą mieszka 

nowy mały lokator (o czym nie miał pojęcia) i dlatego rodzice chcą by było troszkę ciszej albo że 

kłótnie o wyprowadzanie psa bez smyczy wynikają nie z niechęci do czworonoga, ale np. z 

traumy związanej z pogryzieniem przez innego psa kilka lat wcześniej. Takie poznanie racji 

drugiej strony sprzyja naprawieniu i odbudowaniu relacji między stronami oraz pozwala w 

zasadzie z dnia na dzień rozwiązać problem.  Dlatego rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich 

powinniśmy zaczynać właśnie od mediacji. Dzięki temu możemy zyskać czas i  oszczędzić nerwy. 

 

 

 O autorze: 

Aleksandra Kutyma adwokat, mediator specjalizujący się w prawie rodzinnym. W 

2002 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UW. Członek 

Warszawskiej Izby Adwokackiej prowadzi w Warszawie własną kancelarię 

adwokacką specjalizującą się w sprawach rodzinnych. 

Od lat posiada uprawnienie mediatora i jest wpisana na listę mediatorów 

Centrum Mediacyji przy NRA oraz Centrum Mediacyji Izby Adwokackiej  w 

Warszawie. Prowadzi bloga dotyczącego spraw rodzinnych. 

 

 

 

 

 

    


