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Porozumienie na Dzień Dziecka 

REGULAMIN 

 

§ 1 

Regulamin określa podstawowe zasady kampanii - Porozumienie na Dzień Dziecka. 

§ 2 

Organizatorem kampanii Porozumienie na Dzień Dziecka jest Radomskie Centrum Mediacji z siedzibą w 

Radomiu. 

§ 3 

Mediacja to proces, w którym dwie (lub więcej) strony sporu wyrażają dobrowolną zgodę na pracę z 

bezstronnym mediatorem w celu zawarcia wykonalnej, trwałej i satysfakcjonującej strony ugody, bez uciekania 

się do rozstrzygania sporu przez sąd. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o mediatorze rozumie się 

przez to mediatora Radomskiego Centrum Mediacji. 

§ 4 

1. W ramach kampanii - Porozumienie na Dzień Dziecka nieodpłatnie prowadzone będą sprawy z zakresu 

mediacji rodzinnych. 

2. Mediację rodzinną warto stosować w następujących sprawach: 

a.  Sprawy rozwodowe: 

- sposób rozstania, rodzaj pozwu z orzekaniem o winie czy bez orzekania 

- władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka 

- kontakty dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad nim 

- sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie 

- wysokość alimentów 

b.  Sprawy o podział majątku po rozwodzie 

c.  Sprawy związane z opieka nad dziećmi po rozwodzie orzekane przez sądy rodzinne: 

- sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem 

- sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy             

  rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków 

d.  Inne sprawy rodzinne: 

- konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii) 

- konflikty miedzy rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi) 

- pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi,  

  w podeszłym wieku 

- konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych 
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§ 5 

Ilość bezpłatnych mediacji jest ograniczona. 

§ 6 

Kampania trwa w terminie od 25 maja do 30 czerwca 2020 roku. 

§ 7 

Zgłoszenie sprawy do mediacji następuje poprzez elektroniczny wniosek dostępny na stronie Radomskiego 

Centrum Mediacji: http://mediacje.radom.pl/wniosek/ 

§ 8 

Ze względu na obecnie panującą sytuację w kraju związaną z pandemią koronawirusa SARS-COV-2 dopuszcza 

się możliwość przeprowadzenia mediacji za pośrednictwem urządzeń tele-informatycznych. 

§ 9 

Mediator prowadzi postępowanie mediacyjne według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego, 

z zachowaniem Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora oraz norm Kodeksu Etycznego 

Mediatorów Polskich uchwalonych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania 

Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. 

 

RADOMSKIE CENTRUM MEDIACJI 

http://mediacje.radom.pl/wniosek/

