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Propagowanie mediacji jako
alternatywnej metody
rozwiązywania sporów, konfliktów.
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Usługi mediacji z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego, karnego,
pracy oraz gospodarczego.

www.promediare.pl

Mediacja – w drodze po zgodę, spokój, satysfakcję…..
Mediację polecam:
w sprawach rodzinnych
❖ wysokość alimentów, alimenty na rzecz dzieci
lub małżonka,
❖ podział majątku wspólnego,
❖ określenie sposobu korzystania z mieszkania,
❖ wykonywanie władzy rodzicielskiej nad
małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi
dziećmi, opieka naprzemienna, miejsce
zamieszkania małoletniego dziecka (sąd
uwzględni porozumienie jeżeli będzie ono
zgodne z dobrem dzieci),
❖ sporządzenie
planu
wychowawczego
(porozumienie rodzicielskie – art. 58 § 1 krio).
w sprawach cywilnych
❖
❖
❖
❖
❖
❖

sprawy o zapłatę, zadośćuczynienie,
dział spadku, zniesienie współwłasności,
sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich,
podział majątku dorobkowego,
rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
sprawy pracownicze.

w sprawach karnych dotyczących
❖
❖

przestępstw,
wykroczeń.

Jakie korzyści daje
mediacja pokrzywdzonemu?
❖
mediacja daje możliwość wpływu na
rozwiązanie problemów wynikających
z przestępstwa na zaproponowanych
przez siebie warunkach.
❖
mediacja sprzyja okazji do wyrażenia
emocji, wypowiedzenia się na temat
skutków przestępstwa oraz oczekiwań
wobec podejrzanego/oskarżonego.
❖
mediacja stwarza szansę na szybsze
uzyskanie
odszkodowania
(lub
naprawienie szkody), zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę i przeprosin.
Jakie korzyści daje mediacja
podejrzanemu/oskarżonemu?
❖
mediacja daje możliwość porozumienia
się z pokrzywdzonym co do sposobu
i terminu naprawienia szkody,
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
oraz przeproszenia.
❖
mediacja
sprzyja
szybszemu
zakończeniu postępowania karnego
(a w konsekwencji szybszemu zatarciu
skazania).
❖
mediacja pozwala na zmniejszenie
kosztów postępowania karnego.
❖
mediacja stwarza szansę na łagodniejsze
potraktowanie przez sąd.
Zapraszam do odwiedzenia
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Korzyści z mediacji:
- każdy ma prawo do mediacji,
- obopólna satysfakcja stron postępowania
mediacyjnego,
- postanowienia ugody nie mogą krzywdzić
żadnej ze stron,
- szybkie rozwiązanie sprawy bądź
złagodzenie konfliktu,
- niskie koszty postępowania,
- zwrot 100% opłaty sądowej jeśli do zawarcia
ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy,
- zwrot ¾ wniesionej opłaty sądowej, jeśli do
zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na
po rozpoczęciu rozprawy,
- każda ze stron postępowania mediacyjnego
podejmuje decyzje, które są zgodne z jej wolą,
- strony kształtują przebieg postępowania
mediacyjnego,
- ugoda zawarta przed mediatorem
i zatwierdzona przez sąd ma moc ugody
zawartej przed sądem.

Usługi mediacji świadczone przez
„PRO MEDIARE”, pozwolą Państwu
uniknąć kosztownych
i czasochłonnych postępowań
sądowych. Każdy konflikt można
rozwiązać, a na pewno załagodzić
i „skierować uwagę Państwa ku
przyszłości”.

