KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNA MEDIACJA
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla
siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie
satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów,
która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Opis usługi

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie;
 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
karnej;
 przeprowadzenie mediacji;
 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich,
konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na
drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji
(przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji
stron.

Kto może
skorzystać

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na
odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu,
zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Forma zapisu

Istnieje możliwość telefonicznego oraz elektronicznego umówienia się na wizytę:
numer telefonu: 62 78 28 968
adres e-mail: diana.magot-wolk@powiatkepno.pl

Inne
informacje

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Jednostka
prowadząca

W roku 2022 nieodpłatną mediację, w razie potrzeby, będą prowadzić dwa punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej. Jeden punkt prowadzony przez Powiat Kępiński oraz jeden przez organizację
pozarządową tj. Fundację Honeste Vivere.
Dyżury w/w punktów znajdują się na ulotkach dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umieszczonych w każdej lokalizacji punktów, a także
na BIP Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Gmin wchodzących w skład Powiatu Kępińskiego.

