
Jaki jest koszt mediacji? 
 
 Jeśli którakolwiek ze stron kwalifikuje się na dofinansowanie pomocy prawnej 

(Legal Aid), spotkanie MIAM oraz pierwsza sesja mediacyjna będą darmowe. W 

przeciwnym razie, każde z was będzie poproszone o uiszczenie opłaty za MIAM. Koszt 

zawiera wydanie certyfikatu potwierdzającego udział w spotkaniach MIAM. 

Jeżeli kwalifikujesz się na dofinansowanie pomocy prawnej (Legal Aid), kolejne spotkania 

będą darmowe. W przeciwnym wypadku poprosimy o uiszczenie opłaty o godzinowej 

stawce. Spotkania zwykle trwają 90 minut. 

Szczegóły na temat obecnych opłat można znaleźć na naszej stronie www.twfmp.co.uk 

lub dzwoniąc pod numer 0800 731 8886. 

Twój mediator będzie w stanie określić ile spotkań będzie potrzebnych. Jeżeli nie 

kwalifikujesz się o dofinansowanie z pomocy prawnej, zostaniesz poproszony o uiszczenie 

opłaty za czas przygotowania, czyli czas spędzony przez mediatora na przygotowanie się 

do spotkania lub spisania streszczeń mediacyjnych. Nie obciążamy kosztami za 

wykonanie rutynowych połączeń telefonicznych, wysyłanie listów oraz e-maili. 

Należy też zagospodarować własny budżet na koszt jakiejkolwiek porady, w tym porady 

prawnej. 

Bez uprzedniego poinformowania nas, zakładamy, że klient posiada wystarczający 

poziom posługiwania się językiem angielskim umożliwiający bezproblemowy przebieg 

spotkań mediacyjnych. Dopuszczalne jest przyprowadzenie osoby znajomej na spotkanie 

MIAM w celach interpretacji rozmowy. Jeśli klient ma trudności językowe na spotkaniach 

mediacyjnych wymagana będzie obecność profesjonalnego tłumacza, który pozwoli na 

swobodny przebieg rozmów i sesji. Jeżeli jest to potrzebne, wymagamy wczesnego 

poinformowania nas o takiej potrzebie. Jeżeli tłumacz będzie potrzebny podczas spotkań, 

klient będzie musiał opłacić obecność tłumacza przed spotkaniem. Jeżeli klient nie pojawi 

się na spotkaniu na którym obecny ma być tłumacz, kwota nie zostanie zwrócona. Jeżeli 

klient kwalifikuje się o dofinansowanie pomocy prawnej, będzie możliwość ubiegania się 

o zwrot kosztów opłaty wynajmu tłumacza. 

Zapewniamy spotkania w obydwu hrabstwach Herefordshire and Worcestershire, w tym: 

Worcester, Bromsgrove, Redditch, Evesham, Tenbury Wells, Hereford, Bromyard, oraz 

Hay in Wye. 

 

Aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na wizytę: 

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 731 8886 lub wejdź na www.twfmp.co.uk 

 

The Worcester Family Mediation Practice 
Principal Paul Kemp LLB FMCA 

Członkostwo w Family Mediators Association 

Uznanie Family Mediation Council 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediacja rodzinna  
w Herefordshire and Worcestershire 

Finansowane z wykorzystaniem pomocy 

prawnej (Legal Aid) lub finansowane z 

własnych środków. 



Czym jest mediacja rodzinna? 
Mediacja rodzinna to współczesna alternatywa dla przeprowadzania postępowań 

sądowych. Może to pomóc osiągnąć porozumienie w kwestiach spornych przy 

rozwodzie, separacji, sprawach finansowych bądź opiece nad dziećmi. 

Mediacja rodzinna daje możliwość zachowania kontroli nad decyzjami mającymi wpływ 

na twoją rodzinę. Większość par preferuje mediacje niż aby decyzje podejmowała obca 

osoba. 

W mediacji rodzinnej, możesz wziąć pod uwagę wszelkie potrzeby, troski i interesy 

swojej rodziny w sposób łatwiejszy niż przekazywanie odpowiedzialności prawnikom lub 

oddanie sprawy do sądu.  

Mediacja rodzinna jest procesem poufnym i dobrowolnym. Przebieg tego procesu 

można dostosować do swoich potrzeb i obecnej sytuacji. Mediator rodzinny jest 

bezstronną osobą trzecią, często posiadającą wiedzę prawną. Mediator będzie 

nadzorował proces mediacyjny i pomoże znaleźć rozwiązania odpowiednie dla twojej 

rodziny. 

Mediatorzy rodzinni są czujni na problemy jakie mogą się pojawić, kiedy członek rodziny 

jest ofiarą przemocy w rodzinie lub czuje się zagrożony z jakiegokolwiek powodu. 

Mediatorzy przechodzą szkolenie, które zapewnia bezpieczeństwo, chroni przed 

znęcaniem i manipulacją podczas lub po spotkaniach mediacyjnych. W szczególnych 

wypadkach dostępna jest mediacja współpracująca (co-mediation – współpraca dwóch 

mediatorów podczas spotkań, z czego jeden to kobieta), a w rzadkich przypadkach 

dostępna jest mediacja wahadłowa (shuttle mediation - mediatorzy przemieszczają się 

pomiędzy stronami zajmujące osobne pokoje). 

Mediator rodzinny może dostarczyć informacje prawne, ale nie może podać stronniczej 

porady. 

Mediacja rodzinna może pomóc ograniczyć uszczerbek emocjonalny wobec ciebie i 

dzieci podczas procesu separacyjnego, kiedy ty i twój partner wspólnie pracujecie nad 

planem swojej przyszłości oraz waszych dzieci po separacji. 

W mediacji rodzinnej nie chodzi o pojednanie, gdyż nie jest to forma poradnictwa. 

Wiele par biorących udział w mediacji rodzinnej informuje, że jest w stanie się lepiej 

porozumiewać ze sobą, co pozwala im lepiej ze sobą współpracować przy porozumieniu 

stron. 

Koszt mediacji rodzinnych, zawierający też koszt niezależnej porady prawnej, jest 

znacznie niższy niż tradycyjne, prowadzone przez radcę prawnego negocjacje. 

Wybierając mediację rodzinną możesz znacznie zaoszczędzić, zyskując dodatkowe środki 

potrzebne twojej rodzinie. 

Dofinansowanie z pomocy prawnej nie jest powszechnie dostępne przy staraniu się o 

poradę prawną od prawnika, za to jest możliwe do uzyskania przy mediacji rodzinnej. 

Możliwe jest też uzyskanie dofinansowania pomocy prawnej dla pomocy od prawnika 

przy mediacji rodzinnej. 

Mediacja rodzinna uważana jest przez rząd oraz sądy jako lepsze rozwiązanie dla 

większości par. Sędziowie obecnie wymagają, aby przed przystąpieniem do sądu udać 

się na spotkanie z doświadczonym mediatorem aby uzyskać informacji. 

1 Spotkanie informacyjne (MIAM) 

 

MIAM jest okazją aby dowiedzieć się czy mediacja rodzinna to odpowiednia dla 

ciebie metoda, czy istnieje inny, bardziej odpowiedni dla twojej sytuacji sposób 

na rozwiązanie twoich problemów. 

Mediator wytłumaczy wady i zalety dostępnych opcji i odpowie na twoje 

pytania. Na koniec spotkania MIAM można dokonać wyboru odpowiedniej 

metody. 

Mediator upewni się, że mediacja jest dla ciebie opcją odpowiednią i 

bezpieczną. 

 

2 Spotkania mediacyjne 

 

Na spotkania mediacyjne uczęszczają obie strony konfliktu rodzinnego. 

Mediator upewni się, że nie ma zagrożenia od manipulacji i znęcania się, co 

umożliwi swobodne wyrażenie swojej opinii i argumentów. 

Mediator udzieli informacji ale nie udzieli niezależnej rady, ponieważ to 

uczyniłoby go stronniczym. Porad można szukać u prawnika, pomiędzy 

spotkaniami. 

Mediator pomaga wypracować rozwiązania krępujących cię problemów. Mamy 

nadzieję, że na koniec całego procesu zdecydujesz się nad zestawem 

rozwiązań. 

 

3 Podsumowania, porady i zastosowanie 

 

Jeśli mediacja dotyczyła spraw finansowych, twój mediator spisze 

memorandum porozumienia (Memorandum of Understanding) określający 

twoje propozycje, oraz otwarte sprawozdanie finansowe (Open Financial 

Statement). Dokumenty te pozwolą na zweryfikowanie propozycji i upewnienie 

się, że będzie to dla ciebie odpowiednia opcja. W tym przypadku można szukać 

porady prawnej lub finansowej. 

Po sprawdzeniu, obie strony mogą przyjąć propozycję oraz wiążące 

postanowienie. W niektórych przypadkach wymagane jest oddanie sprawy 

sędziemu w celu akceptacji postanowień. 

Jeśli mediacja rodzinna dotyczy dzieci, zostaną rozpisane postanowienia 

końcowe (Outcome Statement). 


