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DLA KOGO MEDIACJA?
Mediacja znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach
życia. Są to sprawy:
cywilne;
gospodarcze;
rodzinne;
karne (między ofiarą, a sprawcą przestępstwa);
sprawy nieletnich;
zbiorowe i indywidualne stosunki pracy;
stosunki międzynarodowe;
spory związane ze sportem wyczynowym;
korzystanie z domen internetowych;
spory sąsiedzkie, akademickie i szkolne.

Mediację można prowadzić na podstawie:
skierowania przez Sąd,
wniosku Strony,
umowy Stron.

DLACZEGO MEDIACJA?
Koszty mediacji - w sprawach o prawa majątkowe
wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu
sporu, nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych
za całość postępowania mediacyjnego.
W sprawach o prawa majątkowe, w których nie da się ustalić
wartości przedmiotu sporu, oraz o prawa niemajątkowe
wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie wynosi
60 złotych, a za każde następne posiedzenie 25 złotych.
Czas trwania - w przypadku, gdy sąd wyznacza czas trwania
postępowania, trwa ono około jednego miesiąca. Jeśli strony
uznają, że jest to zbyt krótki czas, to na ich wniosek czas ten
może zostać przedłużony. Natomiast jeśli strony zgłoszą się
do Ośrodka Mediacyjnego, to tylko od nich zależy długość
trwania i ilość spotkań mediacyjnych prowadzących do
ugody.
Każda mediacja rozpoczyna się od posiedzenia wstępnegoczas trwania do 1 godziny
Kolejnym etapem są posiedzenia mediacyjne mediatora
i obu stron wspólnie – czas trwania do 2 godzin
W większości przypadków potrzeba od 3 do 5 posiedzeń
wspólnych, aby zakończyć daną sprawę.

CO DAJE MEDIACJA?
Celem mediacji jest wypracowanie
satysfakcjonującego skonfliktowane Strony

porozumienia

W porozumieniu tym zawarte są określenia: "wygrany/wygrany",
a nie "wygrany/przegrany", co oznacza poszukiwanie rozwiązań
respektujących interesy obu stron. Wygrana dotyczy nie tylko dóbr
będących podstawą konfliktu, ale też osobistej satysfakcji, jaką
zyskują strony.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu
przez sąd ma moc prawną ugody sądowej, co oznacza, że:
stanowi ona tytuł wykonawczy,
w większości przypadków jest wykonywana dobrowolnie,
w przypadku procesu toczącego się przed sądem,
prawomocne zatwierdzenie ugody prowadzi do umorzenia
postępowania i zwrócenia stronie przez sąd z urzędu 3/4
uiszczonego wpisu,
roszczenia stwierdzone ugodą zawartą przed mediatorem
i zatwierdzoną przez sąd przedawniają się z upływem 10 lat.
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