
Nieodpłatne mediacje 
w Powiecie Inowrocławskim 
w 2021 r.
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Biuletyn, który trzymają Państwo w ręce, 
w całości poświęciliśmy mediacji, która 

obok pomocy prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego, jest jedną z możliwych 

form pomocy w Punktach nieodpłatnego 
poradnictwa na terenie naszego Powiatu. 

Celem tego wydania jest przybliżenie 
idei mediacji mieszkańcom Powiatu 

Inowrocławskiego, zachęcenie do 
skorzystania z tej formy pomocy, która 
stosunkowo niedawno weszła w zakres 

usług nieodpłatnego poradnictwa.

Informacje ogólne

Zachęcamy do lektury



Często osoby, które zamierzają się rozwieść 
lub osoby w niesformalizowanych związkach, 
które chcą się rozstać, a chcą uniknąć drogi 
sądowej lub skrócić postępowanie sądowe 
składają wniosek o mediacje. W ramach tego 
postępowania ustalają gdzie i z kim ich dzieci 
będą mieszkać, jak będą wyglądały kontakty 
z dziećmi rodzica, który nie będzie z nimi 
mieszkał. Jak rozłożą się koszty utrzymania 
dzieci, sposób podziału majątku itp.  
Skraca to znacznie postępowanie sądowe. 

Strony konfliktu najpełniej znają swoje 
potrzeby i dlatego w mediacji traktowane 
są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego 
są uczestnikami. To wyłącznie od nich 
zależy kształt ostatecznego porozumienia. 
Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie 
rozstrzygają sporu. Zaakceptują także brak 
porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron. 
Mediacja koncentruje się na potrzebach  
i interesach uczestników konfliktu. 
Stwarza możliwość wypowiedzenia swoich 
racji w sposób spokojny i przemyślany, 
co jest możliwe dzięki obecności osoby 
pośredniczącej w rozmowie, jaką jest 
mediator. Strony konfliktu mają równe prawa 
i są jednakowo traktowane.

Wszelkie informacje pozyskane w trakcie 
przeprowadzania rozmów mediacyjnych  
są pouf ne i nie mogą być przekazywane 
żadnej instytucji, ani osobie prywatnej.  
W dokumentacji mediatora pozostaje zgoda 
na mediacje, ugoda i protokół z mediacji. 

Mediator jest obrońcą rzetelnej procedury,  
a nie konkretnego porozumienia. Uczestnicy 
mediacji wyrażają zgodę na zasady mediacji 
oraz na osobę mediatora. Mają prawo zmiany 
mediatora, jeżeli uznają, że mediacja nie jest 
prowadzona zgodnie z zasadami i regułami.

Mediacje

Mediacja to sposób na poradzenie 
sobie z konfliktem w dobrowolnym, 
pouf nym procesie, przy pomocy fachowo 
przygotowanej, niezależnej, bezstronnej 
osoby, jaką jest mediator, za zgodą stron 
(osób konfliktu). Jest to alternatywna metoda 
rozwiązywania konfliktów bez przemocy i bez 
konieczności występowania na drogę sądową.

Mediacje mogą zastąpić lub przyspieszyć 
wiele postępowań sądowych. Osobami 
zaangażowanymi w procesie mediacji są 
tylko uczestnicy sporu i mediator. Natomiast 
w postępowaniu sądowym jest to więcej 
osób (sąd, świadkowie, rodziny, przyjaciele, 
znajomi). W Sądzie o rozstrzygnięciu sprawy 
decyduje sędzia. Decyzja co do rozwiązań 
sporu w mediacjach zależy od samych stron 
konfliktu, od tego na co sami się zgodzą. 
Mediator nie decyduje, nie narzuca rozwiązań, 
nikogo nie ocenia. Jest neutralny i bezstronny 
co do stron i co do przedmiotu konfliktu.

Z roku na rok mediacje w naszym kraju stają 
się coraz popularniejsze, dzięki temu, że nie 
są tak sformalizowane jak postępowanie 
sądowe, nie prowadzą do eskalacji sporu. 
Często dopiero w mediacjach strony konfliktu 
zaczynają ze sobą rozmawiać, rozumieć swoje 
potrzeby i argumenty. Mediator towarzyszy 
skłóconym stronom w procesie wyjaśnienia 
swoich oczekiwań i znalezienia rozwiązania 
spornych spraw. Sesja mediacyjna to nie 
rozprawa sądowa, przebiega swobodniej. 
Mediator dba o atmosferę spotkania, 
by uczestnicy mogli się wypowiedzieć 
i zrozumieć nawzajem. Celem jego 
działania jest usprawnienie, czasami wręcz 
umożliwienie przeprowadzenia rzeczowej 
rozmowy o problemie. 

Mediacje nie zamykają prawa do 
rozstrzygnięcia sporu przez sąd, jeśli nie 
dojdzie do ugody. Natomiast, gdy zostanie 
zawarta ugoda, można wystąpić do sądu 
o jej zatwierdzenie czy nadanie klauzuli 
wykonalności. Wówczas ma ona moc wyroku 
sądowego. Dzięki temu unika się długiego 
postępowania dowodowego, a warunki ugody 
nie są narzucone, są zaakceptowane przez 
obie strony. Dają podstawę do rozwiązywania 
konfliktów w ten sposób, w przyszłości.



Do 2020 r. w naszym kraju nie było 
„systemowego rozwiązania zapewniającego 
dostęp do nieodpłatnej mediacji na etapie 
przedsądowym”. Tylko nieliczne organizacje 
pozarządowe prowadziły bezpłatne sesje 
mediacyjne. W związku z tym, w skali całego 
kraju, tylko niewielka ilość osób mogła z nich 
korzystać. Ważnym i istotnym faktem jest więc 
włączenie mediacji do katalogu nieodpłatnych 
usług prawnych skierowanych do osób  
mniej zamożnych.

Mediacje w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego są całkowicie bezpłatne 
dla obywatela, strony mediacji nie ponoszą 
kosztów tego postępowania.

Mediacje prowadzone są zgodnie  
ze Standardami prowadzenia mediacji  
i postępowania mediatora, uchwalonymi  
przez Społeczną Radę do spraw 
Alternatywnych Metod Rozwiązywania 
Konfliktów i Sporów przy Ministrze 
Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 roku. 

W ramach mediacji prowadzonych  
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, 
określane mogą być alimenty na dzieci, 
kwestie podziału majątku, czy kwestie 
powierzenia opieki nad dziećmi. Można  
w nich rozstrzygać nie tylko sprawy 
rodzinne, ale także sprawy cywilne np. 
o zapłatę, zniesienie współwłasności, 
rozwiązanie konfliktów sąsiedzkich,  
sprawy karne np. o odszkodowanie, 
konflikty z pracodawcą itp. to znaczy 
wszystkie sprawy, w których prawo 
dopuszcza zawarcie ugody. 

Mediacje pomagają uświadomić sobie 
że lepsze jest zawarcie porozumienia 
niż trwanie w sporze. Porozumienie 
zwykle oznacza, że obie strony czynią 
sobie ustępstwa. Dobra ugoda to taka, 
przy której obie strony musiały z czegoś 
zrezygnować, lecz zyskały coś, co ceniły  
na tyle, że ta rezygnacja ma dla nich sens.

Mediacje w ramach nieodpłatnej 
pomocy prawnej



Mediacje w edukacji prawnej

Mediacje są też tematem działań 
edukacyjnych podejmowanych przez 
TKOPD w ramach realizowanego zadania 
publicznego w 2021 r., zawierającego  
w sobie, obok nieodpłatnego 
poradnictwa, także zwiększanie 
świadomości prawnej społeczeństwa. 

Wydaliśmy w związku z tym  
500 broszur na temat mediacji  
dla dzieci i młodzieży, które obecnie  
są przez nas dostarczane do szkół, 
placówek wychowawczych i świetlic  
na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

Rozpoczęliśmy także w tych placówkach 
cykl 30 h spotkań edukacyjnych  
w tej tematyce. Jako stowarzyszenie 
pracujące na rzecz dzieci mamy 
świadomość i przekonanie potrzeby 
uczenia od najmłodszych lat 
rozwiązywania konfliktów bez przemocy, 
z poszanowaniem drugiego człowieka,  
w myśl powiedzenia „Czym skorupka  
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.”



Jak pracujemy w czasie pandemii?

W II półroczu 2021 r. pracujemy w formie 
stacjonarnej. Oznacza to, że prawnicy, 
doradcy obywatelscy i mediatorzy przyjmują 
interesantów na miejscu, w biurze. Jednakże, 
wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, 
jeżeli jest takie ich życzenie, porady 
udzielane są nadal za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość, 
np. telefonicznie. 

Mediacje na terenie Powiatu Inowrocławskiego w Punktach 
nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, prowadzonych przez TKOPD w 2021 r.

W Punktach nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
prowadzonych przez TKOPD na terenie naszego Powiatu, raz w tygodniu dyżuruje 
mediator, od którego można uzyskać wszelkie informacje na temat mediacji a także 
umówić się na sesję mediacyjną. 

w Gminie Gniewkowo  
(Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c)

poniedziałek w godz. 7.00 – 11.00

w Gminie Kruszwica 
(Kruszwica, ul. Rybacka 20)

piątek w godz. 8.00 – 12.00

w Starostwie Powiatowym  
w Inowrocławiu (ul. Mątewska 17)

poniedziałek w godz. 13.00 – 17.00



Na każdą wizytę z prawnikiem, doradcą  
zawodowym i mediatorem umawiamy się pod 
nr telefonu 52 35 92 304 obsługiwanym przez 
pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Przypominamy

HARMONOGRAM DYŻURÓW w Punktach  
nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego  
poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzonych  
przez TKOPD w 2021 r.

Gmina Gniewkowo
(Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c)

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
(ul. Mątewska 17)

Gmina Kruszwica
(Kruszwica, ul. Rybacka 20)

Poniedziałek 07:00 – 11:00 mediator

Wtorek 07:00 – 11:00 doradca obywatelski

Środa 07:00 – 11:00 doradca obywatelski

Czwartek 07:00 – 11:00 doradca obywatelski

Piątek 07:00 – 11:00 doradca obywatelski

Poniedziałek 13:00 – 17:00 mediator

Wtorek 08:00 – 12:00 radca prawny

Środa 13:00 – 17:00 radca prawny

Czwartek 08:00 – 12.00 adwokat

Piątek 11:00 – 15:00 radca prawny

Poniedziałek 08:00 – 12:00 doradca obywatelski

Wtorek 08:00 – 12:00 doradca obywatelski

Środa 13:00 – 17:00 doradca obywatelski

Czwartek 13:00 – 17:00 doradca obywatelski

Piątek 08:00 – 12:00 mediator



Biuletyn powstał ze środków Powiatu 
Inowrocławskiego, w ramach realizacji zadania 
publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa poprzez 
prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy 
prawnej lub/oraz nieodpłatnego punktu 
poradnictwa obywatelskiego przez organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność pożytku 
publicznego, zleconego w 2021 r. Terenowemu 
Komitetowi Ochrony Praw Dziecka  
w Inowrocławiu.


