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KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA MEDIACJA
Mediacja jest metodq rozwiqzywania konfliktów, w której uczestnicy
poszukujq najlepszych dla siebie rozwiqzań. Osoba prowadzqca
mediację wspiera strony w znąIezieniu przez nie satysfakcjonujqcego
porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie
przygotowana do rozwiqzywania sporów, która jest niezależna,

Opis usługi

bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu,
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach
małżeńskich, rodzinnych, sqsiedzkich, konsumenckich i w innych
kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczqcych się już na
drodze sqdowej, o ile sqd nie skierował jeszcze sprąwy do mediacji
sqdowej.

Usługa może obejmować również:

. rozmowę informacyjnq o możliwościachwykorzystania
.

p

olub ow ny ch m eto d

r

o

zw i qzyw ania sp o r ów,

przygotowanie projektu umowy

o

mediacje

lub

wniosku
o mediacje, który osoba inicjujqca mediację wystosuje do drugiej
strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach
formalnie skierowanych do mediacji (przez sqd albo inny organ),
a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji
stron.

Kto może
skorzystać

Forma zapisu
Inne

informacie

}ednostka
prowadząca

[Jprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda
osoba, której nie stać na odpłatnq pomoc prawnq i która złoży
stosowne oświadczenie w tej sprawie, w Ęm osoba fizyczna
prowadzqca j ednoosobowq działalnośćg ospodarczq niezatrudniaj qcq
innych osób w ciqgu ostatniego roku. Druga strona sporu, zapraszaną
do mediacji przez osobę uprawnionq, nie musi spełniać tych
warunków. Może to być także osobą prawna np. ftrma, tnstytucja,
sp ół dz i eln i a, w s p óIn o ta mieszkaniow a,
Termin wizyĘ ustalany jesttelefonicznie pod nr 539 522 1-55
Medtacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyĘ
w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
p o r a dn

i ctw

a obyw atel ski e g o.

dni i godziny
dyżurów

adres

Radcy prawni ul. Ozdowskiego 1a,
i adwokaci,
09-500 Gostynin
Stowarzyszenie
Mazowsze Razem

telefon

Spotkanie z mediatorem
organizowane w przypadku
z

gł o sz

enia zap otr z eb owa

n

i

a

w terminie dogodnym dla stron.

539 522 155

