
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Mediacja

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno:
Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie, ul. Kolejowa 3, pokój nr 21.

 
Kontakt:
Radca Prawny Paweł Zieliński
e-mail: npp.bukowno@wp.pl nr tel.506-461-437
Adwokat Agnieszka Januszek nr tel. 694-556-564 lub 513-105-346
Harmonogram: poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00 (a w okresie wakacyjnym,

tj. od 27.06 – 31.08.2021, od godz. 12:00 do 16:00) oraz we wtorki, czwartki i piątki 
od godz. 8:00 do 12:00.

 
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze:

Siedziba Urzędu Gminy Klucze, 
ul. Partyzantów 1.

Kontakt:
Prawnik Anna Cembrzyńska
e-mail: acembrzynska4@gmail.com ; nr tel: 662-929-079 

Harmonogram: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9:00 do 13:00.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych 
od Powiatu Olkuskiego. 

Szanowni Państwo,
jeśli potrzebują Państwo porady prawnej lub porady o przysługujących uprawnieniach 
z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego lub innych, to nasi Prawnicy
udzielą Państwu w sposób profesjonalny pomocy w rozwiązaniu problemów. Zapraszamy
Państwa do prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie: Punktu nieodpłatnego
poradnictwa prawnego w Bukownie lub Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w Kluczach.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z trzema artykułami naszych Prawników w
tematach, które najczęściej pojawiają się w kontaktach z osobami potrzebującymi pomocy:
- Rozwód a dobro dziecka,
- Zachowek - komu przysługuje, w jakiej wysokości, od kogo i kiedy go dochodzić,
- Mediacje Informator Prawny.

   Z poważaniem
 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”

MEDIACJE INFORMATOR PRAWNY
MEDIACJA W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I MEDIACJI
Nieodpłatna mediacja przeznaczona jest dla osób, które dobrowolnie wyrażą zgodę na ugodową
formę rozwiązania konfliktu. Efektem pracy mediatora oraz zwaśnionych stron konfliktu jest u g o d a ,
możliwa do zaakceptowania przez obie strony. Istnieje możliwość nadania tej ugodzie klauzuli
wykonalności – wówczas ma ona moc wyroku sądowego.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności o mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2. Przygotowanie projektu wniosku o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. Przeprowadzenie mediacji;
5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.
Wszystkie informacje ujawnione w trakcie spotkania z mediatorem objęte są klauzulą poufności.
Mediator zachowuje neutralność, nie opowiada się po żadnej ze stron, czuwa nad przebiegiem ustaleń
dotyczących ugody oraz nad tym, aby zapisy w niej zawarte nie były sprzeczne z prawem. Jeśli
mediator jest równocześnie prawnikiem lub doradcą obywatelskim, świadczył w danej sprawie poradę
prawną, nie może podjąć się przeprowadzenia mediacji z uwagi na fakt, iż w świetle prawa nie jest
uznany za osobę neutralną. Mediator w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Poradnictwa
Obywatelskiego i Mediacji nie może podjąć spraw, w których sąd lub inny organ wydał postanowienie
o skierowaniu sprawy 
do mediacji lub postępowania mediacyjnego. Z mediacji jako polubownej formy rozwiązywania
konfliktów można skorzystać na każdym etapie postępowania sądowego do momentu wydania
prawomocnego wyroku w sprawie. Jednakże wówczas mediacje nie odbywają się w Punktach
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Mediator nie może podjąć spraw, w których zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

SĄD
1. Koszty postępowania sądowego są zwykle wysokim
obciążeniem dla budżetu domowego;
2. Proces sądowy jest sformalizowany, przebiega w ściśle
określony sposób;
3. Proces sądowy jest zwykle długotrwały, trwa od kilku
miesięcy do kilku lat;
4. Ciężar dowodowy leży po stronie osoby składającej
wniosek do sądu;
5. Sąd rozstrzyga na podstawie przeprowadzonych
dowodów w sprawie. Nie będzie proponował możliwych
rozwiązań;
6. Zgodnie z zasadą niezawisłości wyda wyrok w sprawie;
7. Każde zeznanie zostanie utrwalone w trakcie rozprawy.
Należy od razu przedstawić argumenty i poprzeć je
dowodami;
8. Ostateczne koszty sądowe będzie można określić na
końcu procesu;
9. Strona przegrana dodatkowo będzie musiała pokryć
koszty, o które wystąpi przeciwnik
procesowy.

MEDIACJA
1. Możliwa do zastosowania zarówno na etapie
przedsądowym (np. : w PNPP PO i Mediacji), jak i w toku
postępowania sądowego do momentu wydania
prawomocnego wyroku w sprawie;
2. Możliwa do zastosowania bez konieczności
ponoszenia kosztów w PNPP PO i mediacji;
3. Na etapie toczącego się postępowania sadowego
relatywnie niski koszt skracający znacznie przebieg
postępowania;
4. Skuteczna – przerywa bieg terminów przedawnienia;
5. Posiada moc prawną równą wyrokowi sądowemu –
można jej nadać klauzulę wykonalności;
6. Efektywna – każda ze stron sporu ma wpływ na treść
ugody – daje możliwość współdecydowania o realizacji
własnych praw i obowiązków;
7. Nie generuje przegranych – pozwala współdecydować
- strony mogą również wspólnie ponosić stosunkowo
niewielkie (w porównaniu z procesem sadowym koszty);
8. Zdecydowanie krótszy przebieg w porównaniu 
z procesem sądowym, w zasadzie natychmiastowy
efekt;
9. Poufna – tajność przebiegu jest chroniona prawnie,
mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa;
10. Przejrzysta – strony mogą otwarcie się wypowiadać,
przebieg mediacji jest odformalizowany w dyskretnej
atmosferze.

MEDIACJA CZY SĄD?
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1.WINA:
·Rozwód bez orzekania o winie (żadna ze stron nie ponosi winy) – taki rozwód może być
orzeczony tylko na zgodny wniosek stron postępowania;
·Rozwód z wyłącznej winy męża/żony;
·Rozwód z winy obu stron;

·Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom;

ROZWÓD A DOBRO DZIECKA
W życiu czasem bywa tak, że najpierw jest wielka miłość, a później wielkie rozczarowanie. 
Jak wygląda praktyka? Czym się zajmuje Sąd w sprawie o rozwód? Jak długo trwa
postępowanie?
To zależy… Strony postępowania składają pozew o rozwód do Sądu Okręgowego. 
Ważne punkty wyroku: 

2. WŁADZA RODZICIELSKA:

·Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców; 
·Sąd może także pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z rodziców;
·W trakcie trwania postępowania o rozwód można złożyć wniosek o zabezpieczenie pieczy 
i miejsca zamieszkania dziecka (tak dzieje się często w przypadkach, w których rodzice chcą
„zabrać” dziecko drugiemu rodzicowi);
3. ALIMENTY:
·Nie ma tzw. widełek – każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez Sąd Okręgowy; 
·Zbieramy faktury imienne – NIE PARAGONY!
·Alimenty mogą być także w uzasadnionych przypadkach zasądzone na rzecz drugiego
małżonka;
·W trakcie trwania postępowania o rozwód można złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów
– Sąd najczęściej wydaje postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia alimentów na
posiedzeniu niejawnym, czyli bez waszej obecności; Po co? Po to, żeby nie czekać na wydanie
wyroku oraz alimenty, tylko mieć je jak najszybciej;
4. KONTAKTY:
·Sąd może orzekać o kontaktach i wyznaczać widzenia rodzica z dzieckiem, a na zgodny
wniosek stron może zaniechać orzekania o kontaktach – w takich sytuacjach strony wzajemnie
dochodzą do porozumienia oraz ustalają bez Sądu widzenia rodzica z dzieckiem – jest to
komfortowe w przypadku, w którym rodzice pracują na tzw. zmiany. 
5. ORZEKANIE O SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIESZKANIA:
·Jeżeli małżonkowie zajmują wspólną nieruchomość w momencie orzekania rozwodu – Sąd
zajmie się także orzekaniem o sposobie korzystania z mieszkania/domu – w jaki sposób? Sąd
zdecyduje, że największy pokój będzie zajmowała żona z dzieckiem, a najmniejszy mąż. 
·To nie jest podział majątku wspólnego, nie można mylić tych dwóch zagadnień; 
Oczywiście jest jeszcze wiele zagadnień, którymi może zajmować się Sąd Okręgowy w sprawie  
o rozwód – jednak nie sposób wypisać wszystkiego w krótkim artykule. Żadna sprawa
dotycząca dzieci: kontakty, alimenty, władza rodzicielska – nie może toczyć się przed Sądem
Rejonowym, gdy jest toczona sprawa o rozwód. Sąd Okręgowy „przejmuje” sprawy z Sądu
Rejonowego i zajmuje się wszystkim. 
W trudnych sytuacjach związanych z opieką nad dziećmi, czy też ustaleniem kontaktów Sąd
Okręgowy powołuje dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – OZSS –
czyli dawne RODK – rodzice razem z dziećmi jadą do Ośrodka, gdzie wypełniają testy, bawią się
z dziećmi – a biegli sporządzają opinie, odpowiadając na pytania Sądu. 

''ZACHOWEK - KOMU PRZYSŁUGUJE, W JAKIEJ WYSOKOŚCI, 
OD KOGO I KIEDY GO DOCHODZIĆ''

W polskim prawie najbliższa rodzina nie może całkowicie zostać pozbawiona spadku po
osobie zmarłej, nawet gdyby ta chciała przekazać majątek innym osobom na podstawie
testamentu, zapisów windykacyjnych lub dokonanych za życia darowizn. Sposobem
zapewnienia najbliższej rodzinie przynajmniej części spadku jest tzw. zachowek. Przysługuje
on osobom, które są spadkobiercami ustawowymi zmarłego. Jedynym wyjątkiem od tej
reguły jest sytuacja, gdy spadkodawca pozbawił daną osobę prawa do zachowku, czyli
wydziedziczył. Jednakże spadkodawca nie  ma w wydziedziczeniu całkowitej dowolności.
Musi to uczynić w testamencie. Ponadto wydziedziczenie możliwe jest tylko w przypadkach,
gdy spadkobierca postępował uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia
społecznego, dopuścił się względem spadkodawcy albo najbliższych mu osób umyślnego
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub uporczywie
nie dopełniał względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Zasadność dokonanego
wydziedziczenia może być poddana kontroli sądowej.

Zachowek wynosi połowę tego, co otrzymałaby dana osoba, gdyby faktycznie otrzymała
spadek lub 2/3 tej wartości w przypadku małoletnich lub trwale niezdolnych do pracy.
Wartość zachowku oblicza się od wartości majątku, jaki pozostawił zmarły oraz przekazał na
podstawie testamentu innym osobom. Wlicza się do niego też wartość zapisów
windykacyjnych oraz darowizn dokonanych przez spadkodawcę. Wyjątkiem są drobne
zwyczajowo przyjęte darowizny, jak np. prezenty urodzinowe, weselne itp. oraz darowizny
dokonane na rzecz osób nie będących spadkobiercami lub uprawnionych do zachowku na
10 lat przed śmiercią.  W przypadku obliczania zachowku dla dzieci i wnuków nie dolicza się
darowizn dokonanych gdy spadkobierca był bezdzietny, a w przypadku zachowku
obliczanego dla małżonka nie wlicza się darowizn dokonanych przed zawarciem
małżeństwa.

Jeżeli osoba uprawniona do zachowku nie otrzymała od zmarłego, czy to w postaci
darowizny, czy zapisu testamentowego, czy też przysługującego jej udziału spadkowego lub
ponadprzeciętnych kosztów edukacji majątku równego wartości zachowku, obliczonego
według zasad zaprezentowanych skrótowo wyżej, może domagać się wypłaty kwoty
brakującej do wartości zachowku. Osobami, od których można dochodzić tego roszczenia,
są w pierwszym rzędzie spadkobiercy. Odpowiadają oni jedynie do wartości majątku
otrzymanego od spadkodawcy,  a w przypadku gdyby sami byli uprawnieni do zachowku -
do wysokości zachowku. Jeżeli nie można od spadkobiercy otrzymać pełnej kwoty
zachowku, można jego wypłaty domagać się od osoby, która otrzymała zapis windykacyjny.
Odpowiada ona według takich samych zasad jak spadkobierca. Ostatnią, do której można
zwrócić się o wypłatę zachowku, jest osoba, która otrzymała darowiznę od zmarłego,
podlegającą uwzględnieniu przy obliczaniu. Obdarowany odpowiada za zachowek na takich
samych zasadach jak wcześniejsze grupy. 

Wypłaty zachowku można domagać się polubownie lub na drodze sądowej. Należy
pamiętać, że z roszczeniem tym na drogę sądową należy wystąpić w ciągu 5 lat od otwarcia
testamentu, jeżeli jest to roszczenie przeciwko spadkobiercy. Natomiast w przypadku
roszczeń przeciwko osobom, które otrzymały zapisy windykacyjne lub darowizny, ten 5-letni
okres liczy się od śmierci spadkodawcy.


