www.fundacjadlamediacji.pl
e-mail: fundacja@fundacjadlamediacji.pl

Nasi mediatorzy:
Anna Chorążewska – tel. 500 143 747
Monika Hernik-Oko – tel. 661 860 393
Alicja Kusak – tel. 666 066 026
Estera Samek – tel. 508 060 761
Ewa Waligóra – tel. 692 422 272
Informacje na temat mediacji można uzyskać również
w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, których
wykaz znajduje się na stronie Powiatu Wrocławskiego:
www.powiatwroclawski.pl

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?
 mediacja kosztuje nawet 5 razy mniej niż proces sądowy,
 mediacja trwa krócej – sprawa w sądzie może trwać 5 lat,
u mediatora – miesiąc,
 w mediacjach wszystko zależy od stron, to one wypracowują porozumienie,

MASZ WYBÓR
nie tylko sąd
skorzystaj z MEDIACJI

 ugoda wypracowana w drodze mediacji, po zatwierdzeniu jej przez sąd,
zastępuje orzeczenie sądu, a po nadaniu klauzuli wykonalności można
na jej podstawie prowadzić egzekucję komorniczą.

POWIAT WROCŁAWSKI

Ulotka wydrukowana w ramach zadania pt. „Mediacje i prawo”,
które jest ﬁnansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego.

MASZ WYBÓR
skorzystaj z MEDIACJI

Jeśli jesteś w konﬂikcie z:
mężem, żoną

instytucją
administracji publicznej

Wystarczy, że spotkasz się z drugą stroną sporu
w obecności mediatora i wspólnie znajdziecie
rozwiązanie.
W mediacjach rodzinnych możesz m. in. ustalić czy
małżeństwo będzie rozwiązane z orzekaniem o winie
czy też nie, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dziecka, wysokość alimentów, plan wychowawczy,
a także podzielić majątek.
Uwaga! Ugoda nie zastępuje
wyroku rozwodowego! Mediator
nie rozwodzi, ale z jego pomocą
ustalisz z drugą stroną najważniejsze
kwestie związane z rozwodem, a to pozwoli Ci
otrzymać rozwód na jednej rozprawie.

rodzeństwem
lub kontrahentem
np. o zachowek czy też o zapłatę,
wykonanie umowy, itp. Nie musisz
czekać 5 lat na orzeczenie sądu.
Wystarczy, że spotkasz się wraz
z drugą stroną sporu w obecności
mediatora i wspólnie znajdziecie
rozwiązanie. Wasze porozumienie,
zwane ugodą, po zatwierdzeniu jej
przez sąd, zastępuje orzeczenie sądu.
W mediacjach cywilnych m.in. dokonasz działu spadku,
zniesienia współwłasności, ustalisz wysokość zachowku,
rozwiążesz konﬂikt o ochronę dóbr osobistych czy też
błędy w sztuce lekarskiej obejmujące zabiegi medycyny
estetycznej, w tym wykonanie tatuaży.

Sprawa o rozwód w sądzie:
 czas trwania przy orzekaniu o winie – nawet 4 lata
w pierwszej instancji,
 koszt – 20.000 zł lub więcej (opłaty sądowe, wynagrodzenie
pełnomocników, biegłych, detektywów),
 duży koszt psychiczny – stres, depresje, wizyty u psychologów,
 nigdy nie wiesz jaki otrzymasz wyrok, za to wiesz,
że masz wroga.

Mediacje okołorozwodowe:
 ugoda dołączona do pozwu,
 średni czas trwania bez orzekania o winie – 1 miesiąc,
 koszt: od 150 zł za jedno spotkanie z mediatorem,
 współtworząc ugodę masz wpływ na wyrok.

np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędem
skarbowym, urzędem miasta, urzędem gminy.
Masz prawo do mediacji administracyjnych. Wystarczy,
że spotkasz się z przedstawicielem danej instytucji
i mediatorem. Wasze porozumienie zostanie spisane
w protokole z przebiegu mediacji,
a organ administracji publicznej
załatwi sprawę zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym protokole.
Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej
załatwienia w granicach obowiązującego prawa,
w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

pracodawcą
np. o zaległe wynagrodzenie. Nie musisz
czekać na orzeczenie sądu. Wystarczy,
że spotkasz się wraz z drugą stroną
sporu w obecności mediatora
i wspólnie znajdziecie rozwiązanie.
Wasze porozumienie, zwane ugodą,
po zatwierdzeniu jej przez sąd,
zastępuje orzeczenie sądu.
W mediacjach pracowniczych ustalisz sposób
rozwiązania umowy o pracę, zmianę warunków
pracy lub płacy, wysokość odszkodowania za
mobbing, itp.

 Z mediacji można skorzystać na każdym
etapie sporu. Przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub w trakcie jego trwania.
 Mediację można prowadzić nie tylko na
podstawie skierowania sądu, ale również
zanim sprawa traﬁ do sądu, na podstawie
umowy o mediację.
 Zastosowanie mediacji jest możliwe we
wszystkich sprawach, w których prawo
dopuszcza zawarcie ugody.
 Wszczęcie mediacji przerywa bieg
przedawnienia.

UGODA

zawarta przed mediatorem, podpisana
przez strony i zatwierdzona przez sąd,
zastępuje orzeczenie sądu,
a po nadaniu klauzuli wykonalności
można na jej podstawie prowadzić
egzekucję komorniczą.

