CO TO JEST MEDIACJA
Mediacja jest pozasądową
metodą
rozwiązywania
sporu, w której strony
z pomocą
mediatora,
samodzielnie
dochodzą
do porozumienia.

SPRAWY DO MEDIACJI
mediacja jest możliwa
we wszystkich sprawach,
w
których
prawo
dopuszcza
zawarcie
ugody np. o zapłatę,
rozwód, alimenty, sposób
wykonywania
władzy
rodzicielskiej i kontaktów
z dzieckiem, ustalenie
miejsca pobytu i inne
sprawy dot. dziecka.

PRZEBIEG MEDIACJI
Po skierowaniu sprawy,
mediator kontaktuje się
ze stronami,
ustalając
termin i miejsce spotkania.
Mediacja jest rozmową
stron
z mediatorem
ale mogą odbywać się
spotkania
indywidulne.
Mediacja trwa do 3 m-cy.

MEDIATOR
to osoba godna zaufania,
której
zadaniem
jest
pomoc w wypracowaniu
porozumienia. Mediator
posiada
odpowiednią
wiedzę. Lista mediatorów
dostępna jest na stronie
internetowej
http://bip.warszawa.so.gov.pl

KOSZTY MEDIACJI
Strony nie płacą wynagrodzenia
bezpośrednio mediatorowi. Koszty
mediacji należą do kosztów procesu
i Sąd obciąża nimi strony,, chyba że
strona jest zwolniona od kosztów
sądowych (np powód w sprawie
o alimenty). Koszty te są zazwyczaj
ponoszone po połowie. Wysokość
wynagrodzenia
mediatora
w sprawch niemajątkowych wynosi
150zł za I posiedzenie i 100zł
za każde następne (max 450 zł).
W sprawach
majątkowych
wynagrodzenie wynosi 1% wartości
przedmiotu sporu (min 150zł, max
2.000zł). Zwrotowi podlegają też
wydatki mediatora, w tym opłata za
wynajem pomieszczenia do 70zł za
posiedzenie.
Mediatorowi należy
się wynagrodzenie niezależnie od
wyniku mediacji, a także w razie
niestawiennictwa stron.

ZASADY MEDIACJI
można
odmówić
skierowania
sprawy do mediacji
-poufność,
mediator
zachowuje tajemnicę
-bezstronność
i neutralność mediatora.

-dobrowolność,

KORZYŚCI MEDIACJI
umożliwia stronom
samodzielne wypracowanie
dalszych relacji po rozstaniu
obniża
poziom
negatywnych emocji,
- zmniejsza stres związany
z konfliktem
i
sprawą
sądową,
- skraca czas i zmniejsza
koszty procesu, w razie
zawarcia ugody zwraca się
całość lub część opłaty
sądowej.

SKUTKI MEDIACJI
Celem mediacji jest zawarcie
ugody,
która
kończy
postępowanie.
Mediator
przekazuje stronom i sądowi
protokół
z
mediacji.
Zatwierdzona przez sąd
ugoda
jest
tytułem
wykonawczym i nadaje się
do
przymusowego
wykonania. W przypadku
braku ugody, strony mogą
dalej dochodzić
swoich
praw przed sądem.

