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MEDIACJA - JAK ., 
ROZWIĄZAC 

PROBLEM BEZ SĄDU 

JAKICH SPRAW 
MOGĄ DOTYCZYĆ 
MEDIACJE? 

Wszystkich w których prawo 
dopuszcza możliwość zawarcia 
ugody, m.in. dotyczących: 

• warunków rozwodu, opieki nad 

dziećmi, alimentów, 

• działu majątku (po rozwodzie, 

spadkowego, zniesienia 

współwłasności), 

• sporów sąsiedzkich, 

• odszkodowań zarówno w 

postępowaniu cywilnym jak i 

karnym, 

• konfliktów w pracy, 

• konfliktów w szkole. 

CZYM JEST MEDIACJA? 

Med iacj a jest pozasądowym i dobrowolnym sposobem 

rozw i ązywania sytuacji konfliktowych z różnych 

dziedz in ac h życia . Może pojawić s i ę zarówno w czasie 

trwającego już postępowania sądowego jak i na etapie 

przedsądowym czy całkowic i e zastąpić sprawę w 

sądz i e. 

Mediacj ę zawsze prowadzi mediator. Jest nim osoba 

bezstronna , niezwiązana ze stronami konfliktu , 

przeszkolona w ro związywaniu konfliktów, często 

wpisana na li stę mediatorów prowadzoną przez 

Prezesa Sądu Okręgowego na terenie którego działa . 

Rolą mediatora jest wysłuchan i e obu stron konfliktu i 

pomoc im w wypracowan iu porozumienia które 

zabezpieczy interesu obu stron. 
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Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi Łódzki Wschodni 



JAK PRZEBIEGAJĄ 
MEDIACJE? 

Do mediacji może skierować sąd, lub strony 

mogą same zgłosić się do mediatora. 

Mediacje są całkowicie dobrowolne, 

oznacza to, że jeśli nawet do mediacji 

skieruje sąd nie trzeba się na nie zgadzać. 

Zawsze jednak trzeba rozważyć płynące z mediacji 

korzyści : 

• sprawa może być rozstrzygnięta na pierwszym 

spotkaniu z mediatorem , co zastąpi czasem 

długotrwały proces, 

• każda ze stron może swobodnie się wypowiedzieć, 

przedstawić swoje racje, spokojnie zastanowić się, 

• z pomocą mediatora można wypracować dużo 

bardziej elastyczne rozwiązania , dopasowane do 

każdej ze stron, zamiast wyroku sądowego, który 

często ma swoje sztywne reguły, 

• koszt mediacji jest w większości przypadków niższy 

niż koszt procesu - maksymalna oplata za mediację 

to koszt 450 zł, 

• w mediacji nie musi reprezentować stron 

pełnomocnik profesjonalny (adwokat, radca 

prawny) choć każda ze stron może przyjść ze swoim 

pełnomocnikiem. 

Jeżeli strony dojdą po 

porozumienia mediacja 

kończy się spisaniem ugody i 

protokołu mediacji który 

zostaje zatwierdzony przez 

sąd . Taki zatwierdzony 

protokół zastępuje 

orzeczenie sądu i strony 

często w ogóle nie muszą 

spotykać się w sądzie. 

W ramach 

nieodpłatnej 

ustawny o 

pomocy 

prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

można skorzystać z mediacji 

całkowicie bezpłatnie. 


