INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI
Na terenie powiatu łowickiego we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczona jest nieodpłatna mediacja
w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach
skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz
korzyściach z tego wynikających.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego
rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być
wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, czyli osoba wpisana
na listę stałych mediatorów prowadzona przez prezesa sądu okręgowego lub wpisana na listę
mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań
statutowych lub uczelnię, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz weryfikuje, czy osoba
uprawniona wnosząca o przeprowadzenie mediacji oraz druga strona wyrażają zgodę na
przystąpienie do mediacji. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się
także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron osobno lub z udziałem
stron jednocześnie, a w razie potrzeby z każdą ze stron osobno. Mediacja jest poufna.
Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim.
Jeśli podczas spotkania mediacyjnego doszło do zawarcia porozumienia mediator spisuje
uzgodnienia stron w projekcie ugody i przedkłada stronom. Na zakończenie mediacji mediator
sporządza protokół z przeprowadzonej mediacji, który przekazuje każdej ze stron. Jeśli strony
zawarły ugodę, stanowi ona załącznik do protokołu.
Nieodpłatnej mediacji w zakresie przeprowadzenia mediacji, nie może prowadzić osoba, która
w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo
obywatelskie, a także osoba co do której zachodzi okoliczność, że mogłaby wywołać
uzasadniona wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy w zakresie
poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
Warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda każdej ze stron.
KORZYŚCI WYNIKAJACE Z MEDIACJI
Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu
w formie polubownego porozumienia. Pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji oraz
umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku. Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu
negatywnych emocji oraz zrozumienia potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza
obciążenie psychiczne związane z sytuacja konfliktową.

Więcej informacji na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i mediacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

