BROSZURA INFORMACYJNA
O MEDIACJI ONLINE
Szanowni Państwo,
Centrum Mediacji Zdalnych Patryk Kępa prowadzi mediacje wyłącznie
w formie online (zdalnej) za pośrednictwem telekonferencji, korespondencji
elektronicznej, wideokonferencji i tym podobnych narzędzi. Forma prowadzenia
mediacji odpowiada potrzebom współczesnego świata, jak również sprawdza się
w każdych warunkach i kryzysach. Celem mediacji online jest dojście przez
strony do porozumienia - zawarcie oraz podpisanie ugody.
W mediacji online może uczestniczyć każdy. Strony mogą przebywać
z dala od siebie. Mogą przebywać poza Polską. Mediacja może być prowadzona
niezależnie od odległości stron względem siebie. Mediacja online jest możliwa
także, gdy strona jest na urlopie, wyjeździe, delegacji, izolacji czy kwarantannie.
Jakie sprawy prowadzi Centrum Mediacji Zdalnych?
✓ cywilne
✓ rodzinne
✓ gospodarcze
Jakie są korzyści z mediacji?
➢ mediacja przerywa bieg przedawnienia roszczeń (przedawnienie biegnie od
nowa)
Centrum Mediacji Zdalnych Patryk Kępa
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➢ ugoda zawarta przed mediatorem – zatwierdzona przez sąd – ma moc ugody
zawartej przed sądem – nadaje się do egzekucji komorniczej
➢ mediacja trwa krócej od sprawy w sądzie (sprawa w sądzie trwa średnio od
kilku miesięcy do kilku lat)
➢ mediacja zaczyna się szybciej niż sprawa w sądzie (mediację zaczniesz
w ciągu kilku dni – sprawa w sądzie ruszy po paru miesiącach)
➢ w mediacji masz pełny wpływ na rozstrzygnięcie – w sądzie masz 50%
szans na wygraną
➢ w mediacji ugoda nie jest zawarta bez Twojej zgody – w sądzie wyrok może
być wydany nie po Twojej myśli
➢ w mediacji obie strony odnoszą korzyści, są usatysfakcjonowane
➢ mediacja to odformalizowane spotkanie
➢ mediacja jest wielokrotnie tańsza od sprawy w sądzie – w mediacji płacisz
opłatę, wielokrotnie niższą od opłaty sądowej i kosztów procesu
➢ w mediacji to Ty wybierasz mediatora – w sądzie sędzia jest wylosowany
➢ mediacja jest poufna – wrażliwe dane, tajemnice w tym informacje
handlowe nie są nigdzie ujawniane – w sądzie postępowanie jest z zasady
jawne
W razie jakichkolwiek pytań jestem dostępny telefonicznie i cyfrowo.
Kontakt do mediatora
660 673 401
kontakt@mediacje-zdalne.pl
www.mediacje-zdalne.pl
Dziękuję za zaufanie!
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