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Szanowni Państwo
W związku z faktem, iż począwszy od 2020 r. mediacja będzie usługą
powszechnie świadczoną w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz w punktach poradnictwa obywatelskiego chcielibyśmy przybliżyć
Państwu ideę mediacji jako polubownego sposobu rozwiązywania
sporów.
Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach
między ludźmi. Prowadzona jest między innymi w sporach rodzinnych,
pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych,
oświatowych.
Nieodpłatna mediacja przysługiwać będzie osobom, które nie są
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Na wyznaczonych dyżurach mediatorzy poinformują o wszystkich
regulacjach związanych z nieodpłatną mediacją w sposób zrozumiały
i przystępny. Mediacja będzie dedykowana osobom, które mają wolę
rozwiązania sporu na drodze polubownej i czynią to dobrowolnie, bez
żadnego nacisku.
W przypadku pytań zachęcamy do korzystania z punktów
informacyjnych zlokalizowanych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych
przez Stowarzyszenie „DOGMA”.
Zespół Stowarzyszenia „DOGMA”

RODZINA i problemy
Współczesna rodzina musi stawiać czoło wielu problemom, niektóre z nich
są tak trudne, że zmierzają do wielu konfliktów. Role w małżeństwie stają się
coraz bardziej elastyczne, wymienne i podlegają wzajemnym uzgodnieniom
między partnerami. Jednakże faktyczne partnerstwo małżonków, czy też
rodziców wychowujących dzieci bywa dla nich olbrzymim wyzwaniem.
Bywa też tak, że związki się rozpadają, a spora liczba dzieci wychowuje
się w niepełnych rodzinach. Dorośli różnie radzą sobie z konfliktem, jaki
wśród nich zaistniał. Czasem konflikt jest tak duży, że dorośli decydują
o zakończeniu ich związku, często zapominając, że w zaistniałym konflikcie
biorą udział ich dzieci. Konflikt rodzinny charakteryzuje się przede wszystkim
wielowątkowością oraz długim okresem narastania, a przy tym dotyka
bliskiej relacji o fundamentalnym znaczeniu. Konflikt rodzinny nie dotyczy
tylko rozstających się małżonków, w sposób niekontrolowany dotyka
również ich małoletnich dzieci i dalszych członków rodziny.
Dzieci mają prawo do decydowania o swoim losie, przyszłości, mają
prawo do życia zgodnie ze swoimi potrzebami, a nadto mają prawo do
zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że jak każda osoba również dziecko
potrzebuje spokoju oraz stabilizacji aby móc odpocząć, mieć miejsce
do nauki, planować swoją przyszłość i realizować marzenia. Rozwód czy
rozstanie rodziców jest dla dzieci sygnałem, że konflikt pomiędzy nimi jest
tak duży, że „ wszystko teraz się zmieni”. Kiedy dorośli decydują, że dalej
nie chcą prowadzić już wspólnego życia najczęściej kierują swoje roszczenia
i oczekiwania wobec zachowania drugiej strony do sądu. W tym miejscu
należy podkreślić, że w spór zostają zaangażowane spore emocje, które
również dotykają dzieci. Każde rozstanie nie jest łatwe. Mając jednak na
uwadze dobro dzieci jak i fakt, że mimo rozstania małżonkowie czy też
partnerzy, prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat będą pozostawali ze sobą
w kontakcie można zrobić wszystko aby rozstanie przebiegło w przyjaznej
atmosferze.
Możliwość rozwiązania konfliktu czy sporu na drodze sądowej nie jest
jednak jedyną drogą. Istnieje jeszcze inna droga rozwiązania sporu, którą
jest MEDIACJA.
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Zgodnie z definicją, mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania
konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom
rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy
zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu
kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest
ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego
porozumienia.
Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników
(małżonków, partnerów). Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy
dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania,
sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi,
zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe
i mieszkaniowe. W drodze ugody mediacyjnej można rozwiązać też takie
problemy jak np. : wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka,
kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.
Kim jest MEDIATOR?
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Mediator jest zawodowym specjalistą posiadającym teoretyczną
i praktyczną wiedzę o negocjacjach, mediacjach, źródłach sporu czy
konfliktów. Mediator oferuje profesjonalne usługi zwaśnionym stronom,
często łączy w swojej pracy cechy prawnika i psychologa. Mediator służy
pomocą dla stron w rozumieniu ich konfliktu oraz skutków dalszego
prowadzenia sporu. Mediator wspiera strony w konstruowaniu możliwych
do przyjęcia dla stron sposobów rozwiązania zaistniałego sporu. Mediator
prowadzi ze stronami sporu bezstronne rozmowy. Mogą się także odbywać
indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron. W ten sposób mediator
może omówić z daną stroną, co jest dla niej priorytetem w tym sporze oraz
jak rozumie złożone propozycje drugiej strony sporu. Każda taka rozmowa
jest poufna. Mediator nie ujawni treści rozmowy drugiej stronie, chyba, że
zostanie przez nią upoważniony. Mediator nie jest stroną w sporze może
zatem pomóc skonfliktowanym stronom spojrzeć na konflikt w neutralny
sposób. Mediator korzystając z własnego   doświadczenia zawodowego
pomaga wypracować satysfakcjonującą obydwie strony ugodę. Mediator nie
może być przez żadną ze stron wskazany jako świadek w sprawie, w której
prowadził mediacje. Jeśli strony podczas mediacji nie podpiszą ugody to

żadna ze stron nie może przed sądem powoływać się na informacje czy
propozycje jakie zostały jej przekazane podczas spotkań mediacyjnych.
Kto może być MEDIATOREM?
Mediatorem w sprawach rodzinnych może być każda osoba mająca pełną
zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych za wyjątkiem sędziów czynnych zawodowo. Zawodowi mediatorzy wpisani
są na listę stałych mediatorów, która prowadzona jest przez Prezesa
Sądu Okręgowego, można też wybrać mediatora z listy, które prowadzą
organizacje społeczne.
Jak sprawa trafia do MEDIACJI
•

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu
– czyli strony mogą same przed złożeniem sprawy w sądzie zwrócić
się do mediatora albo po wszczęciu postępowania - na podstawie
postanowienia sądu.
• W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
• Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na
każdym etapie postępowania sądowego.
• Sąd dostrzegając potrzebę przeprowadzenia mediacji nakłania strony
do przystąpienia do mediacji.
Kto decyduje o wyborze MEDIATORA

Mediatora wspólnie wybierają strony albo sąd wyznacza mediatora.
Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do
mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności
w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod
uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.
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Zasady stosowane w MEDIACJI
•

dobrowolność - strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział
w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym
etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Wobec uczestników
postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek
forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,
• bezstronność - strony mediacji mają równe prawa i powinny być
traktowane jednakowo,
• poufność - przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
• neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji
rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony.
Jedynie na zgodny wniosek stron mediator może wskazać sposoby
rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące. Mediatorowi nie
wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji
pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia
ugody,
• akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego
pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku
mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie
w toku mediacji powinny przestrzegać.

Czas trwania MEDIACJI
Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia
sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące, jednak na zgodny
wniosek stron może być przedłużone, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu
załatwieniu sprawy.
Jaki zakres spraw można rozwiązać w drodze MEDIACJI
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W sprawach rodzinnych wskazuje się, iż przedmiotem mediacji może być
pojednanie małżonków, zaspokojenie potrzeb rodziny, alimenty, sposoby
sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, kontakty z dziećmi
i sprawy majątkowe między małżonkami. W szczególności kwestie
związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie stanowią istotną grupę spraw,

w których mediacja może przysłużyć się rodzinie, a przy tym zmniejszyć
obłożenie sądów.
Na potrzebę włączenia mediacji jako formy wsparcia rodziców
w wypracowaniu planu opieki po rozwodzie wskazuje art. 58 § 1 k.r.o., który
nakłada na sąd obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku orzekającym rozwód
o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków,
kontaktach rodziców z dzieckiem i zasadach partycypowania w kosztach
utrzymania i wychowania dziecka. Przepis art. 58 § 1a k.r.o. wskazuje, że sąd
może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków
i uprawnień w stosunku do dziecka. Warto zatem zadbać o ustalenie tej bardzo
ważnej kwestii. Doświadczenie pokazuje, że mimo niewątpliwej potrzeby
ustanowienia rozwiązań w sferze opiekuńczej po rozwodzie silny konflikt
pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami w znacznej części spraw skutecznie
stoi na przeszkodzie do wypracowania wspólnych zasad rodzicielskich.
Należy zatem sądzić, iż dla wielu rodziców samodzielne uzgodnienie
Planu Rodzicielskiego zakończy się fiaskiem. Wydaje się zatem zasadne
promowanie mediacji tak, aby rodzice korzystali z niej przed wszczęciem
postępowania na zasadach umownych. W trakcie trwania sprawy zaś warto,
by strony uzyskiwały informację o możliwości skorzystania z mediacji oraz
były do niej kierowane, o ile wyrażą na nią zgodę. Im wcześniej bowiem
rodzice podejmą rozmowy, tym słabszy będzie stopień zaawansowania
konfliktu i tym większe stanie się prawdopodobieństwo względnie szybkiego
zakończenia sporu, w którym cierpią przede wszystkim dzieci. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy wprost wskazuje także konieczność włączenia
dziecka do dyskusji w sprawach, które go dotyczą, o ile tylko pozwalają
na to okoliczności, np. stopień dojrzałości i stan umysłowy. W mediacji
taka rozmowa z udziałem wszystkich członków rodziny (choć z różnym
zakresem decyzyjności) jest możliwa. Zaś kompleksowe uzgodnienie spraw
istotnych dla rodziny – przede wszystkim co do wspólnych dzieci – nie tylko
przyczyni się do rozwiązania bieżącego konfliktu, lecz również zapobiegnie
ich pojawianiu się w przyszłości lub co najmniej złagodzi ich przebieg.
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Jak przebiega MEDIACJA
•
•
•
•
•
•
•

Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator (często telefonicznie)
kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce
spotkania.
Mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz
pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także
odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
Strony z każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w mediacji.
Mediacja jest poufna. Zarówno jej przebieg, jak i stanowiska stron nie
mogą być przedmiotem dowodzenia w dalszej części postępowania
sądowego.
Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim.
Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział
się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go
z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

W jaki sposób może zakończyć się MEDIACJA
•
•
•
•
•
•
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Bezskuteczna mediacja powoduje konieczność przeprowadzenia
postępowania sądowego na zasadach ogólnych.
Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody,
którą podpisują strony.
Mediator wręcza stronom odpis protokołu i ugody. Mediator przekazuje
sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta.
Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed
sądem i kończy postępowanie.
Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami
współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest
niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd,
ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed
mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności,
jest tytułem wykonawczym (art. 18315 kpc). Wszczęcie postępowania
mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczeń (art. 123 § 1 pkt
3 kc) i przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie

•

•

zostanie zakończone (art. 124 § 2 kc).
Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana,
można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. W przypadku
braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu
sądowym.
W sprawach o rozwód lub separację konieczne jest potwierdzenie treści
ustaleń zapadłych w toku mediacji postanowieniem lub wyrokiem sądu.

Koszty MEDIACJI
•

Koszty związane z mediacją są nieporównywalnie niższe od kosztów
sądowych związanych z przeprowadzeniem pełnego postępowania
sądowego. Do kosztów mediacji należą: wynagrodzenie mediatora
i wydatki przez niego poniesione (art. 1835 kpc).
• Koszty mediacji co do zasady ponoszą strony. Są one zazwyczaj
ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.
• Zwolnienie strony od kosztów sądowych rozciąga się również na
postępowanie mediacyjne.
• W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie
postanowienia sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach
niemajątkowych wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne,
a za każde następne posiedzenie - 100 zł, łącznie nie więcej niż 450
złotych. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie
mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł
i nie więcej niż 2.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora
poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za
wynajem pomieszczenia w wysokości nieprzekraczającej 70 zł za jedno
posiedzenie. Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę
obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową
udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.
• Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona
otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do
sądu.
• W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie postanowienia
sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków
wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je
razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

9

O Stowarzyszeniu:
Stowarzyszenie „DOGMA” jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych,
która od 16 lat realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych
na poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do
bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.
Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje zadania wynikające
z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
W ciągu 3,5 roku (do końca czerwca 2019 roku) udzielono ponad 25
tys. porad osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, niejednokrotnie pozbawionym
środków finansowych do poszukiwania profesjonalnej pomocy prawnej
na rynku usług prawniczych. Obecnie w ramach statutowej działalności
Stowarzyszenie współpracuje z ponad 60 prawnikami, specjalizującymi się
w różnych dziedzinach prawa.
W roku 2019 pełnimy dyżury w 35 Punktach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Obywatelskiej na terenie województw: śląskiego, małopolskiego,
podkarpackiego, łódzkiego.
Wykaz punktów znajduje się na: www.dogma.org.pl
Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!
Notka o autorze:
Anna Jefimow-Czerwonka – doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki
Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
Mediator wpisany na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną
przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, Mediator wpisany na listę
osób Godnych Zaufania, uprawniona do prowadzenia mediacji karnych oraz
mediacji w sprawach nieletnich, autorka publikacji naukowych.
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MEDIACJA W PUNKTACH NPP I NPO
Nieodpłatna mediacja, począwszy od 2020 r. będzie obok nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz poradnictwa obywatelskiego usługą gwarantowaną przez Państwo w ramach systemu
poradnictwa. W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego mediatorzy będą pełnić swoje dyżury, służąc pomocą w rozwiązywaniu
konfliktów w formie polubownej.
Nieodpłatna mediacja przysługiwać będzie osobom, które nie są w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Na wyznaczonych dyżurach mediatorzy poinformują
o wszystkich regulacjach związanych z nieodpłatną mediacją w sposób zrozumiały
i przystępny. Mediacja będzie dedykowana osobom, które mają wolę rozwiązania sporu
na drodze polubownej i czynią to dobrowolnie, bez żadnego nacisku. Mediator w punkcie
pomocy zachowuje neutralność a wszystko co zostanie ujawnione w toku spotkania objęte
jest klauzulą poufności.
Nieodpłatna mediacja obejmować będzie :
1.

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych
metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego
wynikających

2.

Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie
mediacji

3.

Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego
w sprawie karnej

4.

Przeprowadzenie mediacji

5.

Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sąd wniosku o zatwierdzenie ugody
zawartej przed mediatorem

Mediatorzy w punktach pomocy nie będą mogli podjąć się spraw, w których sąd lub
inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania
mediacyjnego, a także spraw, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji
stron występuje przemoc.
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40-074 Katowice, ul. Raciborska 48, lok.2
tel. 32 557 51 83

www.dogma.org.pl
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Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Jaworzno

