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PUMA NUBIA z mediacją w tle. 

W ubiegłym tygodniu media relacjonowały niespotykaną sytuację mająca miejsce na Śląsku.  

Jak wynika z tzw. doniesień medialnych właściciel pumy o imieniu Nubia zobowiązany był do jej 

wydania na rzecz Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Nie chciał jednak oddać zwierzęcia, 

wskazywał, iż jest z nią bardzo związany emocjonalnie wobec czego zbiegł z nim do pobliskich 

lasów. 

Jak już wielokrotnie przekonywaliśmy w drodze mediacji można rozwiązać praktycznie każdy 

spór, a w szczególności taki, który nacechowany jest dużym ładunkiem emocjonalnym i gdzie 

standardowe rozwiązania nie koniecznie przyniosą dobry rezultat. 

Słuchając uważnie newsów agencji informacyjnych można było dowiedzieć się, iż w sprawę 

zaangażowany był mediator. Bardzo nas to cieszy z uwagi na fakt, iż sprawa faktycznie 

zakończyła się ugodą. 

Całą ta sytuacja daje bardzo wyraźny przykład na to jak skuteczną, szybką i elastyczną metodą 

rozwiązywania konfliktów jest właśnie mediacja.  

Daje ona możliwość pojednania się nawet bardzo zwaśnionym stronom w sytuacji wydawałoby 

się bez dobrego wyjścia. Mediacja pozwala stronom wypracowanie niestandardowego 

rozwiązania, które nie byłoby możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu typowych 

instrumentów prawnych.  

We wspominanej sprawie (bazując naturalnie na informacjach dostępnych w mediach) mieliśmy 

do czynienia z jednej strony z prawomocnym rozstrzygnięciem sądowym, działaniem 

odpowiednich służb w ramach ich obowiązków ale jednocześnie z troską o dobrostan 

zwierzęcia. Z drugiej strony w grę wchodziły ogromne emocje, poczucie skrzywdzenia ale 

również subiektywnie pojmowana troska o dobro zwierzęcia. Sytuacja trudna, niejednoznaczna 

dzieląca nie tylko strony ale i osoby postronne śledzące wydarzenia.  

Dzięki mediacji spór udało się zakończyć szybko, bez stosowania nadmiernych środków 

restrykcji. Stronom zaś umożliwiono wypracowanie rozwiązania będącego do zaakceptowania 

dla każdej z nich.  

Warto szczególnie podkreślić, iż poprzez mediację osiągnięto w sposób szybki stan zgodny z 

prawem gdyż wykonano wyrok sądu ale co niezmiernie istotne z poszanowaniem uczuć 

zaangażowanych stron, a w szczególności właściciela zwierzęcia, który ma podjąć pracę w 

ogrodzie zoologicznym jako wolontariusz i będzie mógł się z nim kontaktować.  



Wypracowano rozwiązanie elastyczne, zwierzę znalazło się w innym ogrodzie zoologicznym niż 

miało to mieć miejsce pierwotnie, zatem dobrostan zwierzęcia zachowano, przebywa ono we 

właściwych warunkach pod właściwą opieką, a jednocześnie dawny opiekun ma do pumy blisko.  

Dlatego mediacja, która pozwala na tzw. wentylację emocji, zobiektywizowanie swojego 

stanowiska, skonfrontowania go z rzeczywistością, przemyślenie wszelkich możliwości i ich 

konsekwencji jest tak dobrym narzędziem do szybkiego zakończenia sporu. 

W szczególności gdy spór balansuje na granicy prawa, emocji i wartości etycznych.   

 
 

 

 

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak 

Adwokat i mediator, członek Rady Konsultacyjnej Centrum 
Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej, mediator Centrum 
Mediacji NRA i Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w 
Warszawie, stały mediator z listy Sądu Okręgowego 
w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Łodzi. Członek 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka 
Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz Podyplomowego 
Studium Prawa Europejskiego Wykonuje zawód adwokata 
w ramach Konsorcjum Kancelarii :2K w Warszawie i Łodzi. 
Prowadzi mediacje gospodarcze, z prawa własności 
intelektualnej oraz cywilne i rodzinne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


