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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
mediatora – obowiązkowe czy dobrowolne?

W Polsce wykonywanie zawodu mediatora nie wiąże się z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej. W artykule zaprezentowano analizę aktualnego statusu zawodu mediatora 
oraz wskazano perspektywy jego rozwoju (m.in. związane z stałą profesjonalizacją). Przedstawiono 
także sytuację w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej mediatorów oraz 
podjęto próbę identyfikacji ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną mediatorów. Autorka kry-
tycznie ocenia brak ustawowych gwarancji wykonywania zawodu mediatora przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje oraz wskazuje na potrzebę uporządkowania statusu prawnego tego zawodu 
i ochrony prawnej tytułu zawodowego. Autorka dochodzi do wniosku, że aktualnie nie zachodzą wska-
zywane w literaturze przesłanki uzasadniające objęcie mediatorów obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej.
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Wprowadzenie

Wykonywanie zawodu mediatora może nieść z sobą ryzyko wyrządzenia szkód m.in. osobom 
korzystającym z jego usług, a w konsekwencji – ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności cy-
wilnej. De lege lata wykonywanie tego zawodu nie wiąże się z obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej. Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy 
aktualnie istnieje uzasadnienie dla objęcia jego przedstawicieli obowiązkowym ubezpieczeniem. 

Udzielenie odpowiedzi na postawione wyżej pytanie wymaga scharakteryzowania statusu 
mediatorów w świetle obowiązujących przepisów, przedstawienia aktualnej sytuacji w zakresie 
ubezpieczeń ich odpowiedzialności cywilnej, zastanowienia się nad rodzajem i skalą ryzyka zwią-
zanego z wykonywaną przez nich działalnością.
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Mediator’s liability insurance – compulsory or voluntary?

In Poland the profession of mediator is not associated with compulsory civil liability insurance. The 
article refers the analysis of the current status of the mediator’s profession and the perspective of its 
development (including those related to constant professionalization), presents the situation regarding 
voluntary civil liability insurance of mediators and attempts to identify risks related to the civil liabil-
ity of mediators. The author critically assesses the lack of statutory guarantees for the exercise of the 
profession of mediator by persons with appropriate qualifications and points to the need to organize 
the legal status of this profession and the legal protection of the professional title. The author comes 
to the conclusion that in relation to mediators, the conditions indicated in the literature as a justifica-
tion for compulsory civil liability insurance are not currently met.
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