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                                                     ŹRÓDŁA PRAWA i ĆWICZENIA 

                             MEDIACJA   CYWILNA RODZINNA/ PRACOWNICZA   

                                                       WYCIĄG Z PRZEPISÓW   

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej- z dnia 2 kwietnia 1997r.(Dz.U.1997.78.483 z dnia 

1997.07.16)   

2. USTAWA kodeks postępowania cywilnego  -  z dnia 17 listopada 1964r (Dz.U.2018.155. 

t.j. z dnia 2018.01.19) 

3.  USTAWA kodeks cywilny  – z dnia 23 kwietnia 1964r  (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 

2017.03.02)  

4. USTAWA kodeks rodzinny i opiekuńczy   - z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.2017.682 t.j. z 

dnia 2017.03.30)  

5. USTAWA  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018.108 t.j. z dnia 2018.01.12) 

6. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - z dnia 28 lipca 2005r 

(Dz.U.2016.623 t.j. z dnia 2016.05.05) 

7.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI w sprawie wysokości 

wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu    

cywilnym z dnia  20 czerwca 2016r  (Dz.U.2016.921 z dnia 2016.06.28) 

8. Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. 2018.23.t.j. z dnia 

2018.01.05) 

9. Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie 

prowadzenia list stałych mediatorów (Dz.U.2016.122 z dnia 2016.01.28)   
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KONSTYTUCJA  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ                              

 

Małżeństwo, rodzina, dziecko 

 

Art.  18.  [Ochrona małżeństwa, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa] 

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo 

znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej 

Art.  33.  [Zasada równości kobiet i mężczyzn] 
1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, 

politycznym, społecznym i gospodarczym. 

2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i 

awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia 

społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności 

publicznych i odznaczeń. 

 

Art.  48.  [Prawa rodziców; ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich] 
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 

Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego 

sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 

2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach 

określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

 

Art.  71.  [Prawo rodziny do pomocy ze strony państwa] 

1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, 

mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 

2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, 

której zakres określa ustawa. 

Art.  72.  [Ochrona praw dziecka] 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od 

organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i 

demoralizacją. 

2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz 

publicznych. 

3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za 

dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. 

4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka. 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(48)_1?pit=2018-02-13
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(71)_1?pit=2018-02-13
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(72)_1?pit=2018-02-13
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Praca , zawód  

 

Art.  65.  [Wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz miejsca pracy] 

1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca 

pracy. Wyjątki określa ustawa. 

2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. 

3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego 

zatrudniania określa ustawa. 

4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa 

ustawa. 

5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia 

poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie 

poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. 

Art.  66.  [Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; prawo do urlopu] 

1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego 

prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. 

2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych 

płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa. 

Art.  67.  [Prawo do zabezpieczenia społecznego] 

1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze 

względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy 

zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 

2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków 

utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa. 

Sprawiedliwość  

Art. 175. 

1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, 

sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. 

2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny. 

Art. 45. 

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 

zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.   

 

Konstytucja RP z 02 kwietnia 1997r. nie gwarantuje alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów- ADR (Alternative Dispute Resolution) 

 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(65)_1?pit=2018-02-13
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(65)_2?pit=2018-02-13
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(65)_3?pit=2018-02-13
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(65)_4?pit=2018-02-13
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(66)_1?pit=2018-02-13
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(66)_3?pit=2018-02-13
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(66)_2?pit=2018-02-13
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(67)_1?pit=2018-02-13
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(67)_2?pit=2018-02-13
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USTAWA   KODEKS  CYWILNY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 ROKU  

Art. 1 [Zakres regulacji] Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między 

osobami fizycznymi i osobami prawnymi. 

Art. 5 [Nadużycie prawa] Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny 

ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 

społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Art. 6 [Ciężar dowodu] Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego 

wywodzi skutki prawne.  

Art. 7 [Domniemanie dobrej wiary] Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub 

złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary 

OSOBY FIZYCZNE /MAŁOLETNI  –Kodeks Cywilny I KODEKS 
POSTEPOWANIA CYWILNEGO  

KODEKS CYWILNY 

Art. 8 [Początek]  

 § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną 

Art. 10 [Uzyskanie pełnoletności]  

 § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. 

 § 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie 

unieważnienia małżeństwa. ( patrz art.10 krio)  

Art. 11 [Pełna zdolność] Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą 

uzyskania pełnoletności. 

Art. 12. [Brak zdolności do czynności prawnych] Nie mają zdolności do czynności 

prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione 

całkowicie.   

I dalej ………. 

KODEKS POSTEPOWANIA CYWILNEGO  

Art. 2161 [Wysłuchanie dziecka]  

 § 1. Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego 

rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się 

poza salą posiedzeń sądowych. 

 § 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia 

dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. (Wysłuchanie to powinno 

dotyczyć jedynie tych spraw, które dotyczą dziecka, czyli władzy rodzicielskiej, kontaktów z 

rodzicami, czy ustalenia miejsca zamieszkania dziecka wiek dziecka nie jest określony) 
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W niektórych przypadkach rozmowa z dzieckiem może okazać się niezwykle pomocna, ze 

względu na rodzaj sprawy rozpoznawanej przez sąd np. w sprawach o rozwiązanie 

małżeństwa przez rozwód, w sytuacji, gdy konieczne jest ustalenie sytuacji dzieci stron, z kim 

dzieci pozostaną po rozwodzie (miejsce pobytu/zamieszkania małoletniego), czy też w jaki 

sposób rozkładać będą się koszty utrzymania dzieci przez rozwodzących się rodziców.  

 

Art. 430 [Zakaz przesłuchiwania małoletnich] Małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, 

a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w 

charakterze świadków 

Wystąpienie dziecka w charakterze świadka, według powyższego przepisu ograniczone jest 

jego wiekiem. Wobec tego, w sprawach o rozwód dzieci, które nie ukończyły lat trzynastu nie 

mogą być przesłuchiwane w charakterze świadków. Ograniczenie to dotyczy nie tylko dzieci 

stron, ale wszystkich małoletnich. W przypadku wspólnych dzieci małżonków ograniczenie 

przez ustawodawcę przesłuchania w charakterze świadków jest dalej idące, ponieważ dotyczy 

ono małoletnich, którzy nie ukończyli lat siedemnastu. Dopiero zstępni stron (dzieci), którzy 

ukończyli lat siedemnaście mogą zeznawać. 

  

OSOBY PRAWNE –Kodek Cywilny 

Art. 33 [Osobowość prawna] Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki 

organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. 

 Art. 34 [Skarb Państwa] Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem 

praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych 

państwowych osób prawnych. 

Art. 35 [Organizacja osób prawnych] Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają 

właściwe przepisy; w wypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych 

organizację i sposób działania osoby prawnej reguluje także jej statut. 

Art. 37 [Uzyskanie osobowości prawnej]  

 § 1. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego 

rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

 § 2. Rodzaje rejestrów oraz ich organizację i sposób prowadzenia regulują odrębne przepisy. 
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PRZEDSTAWICIELSTWO Kodeks cywilny  
Art. 95 [Pojęcie]  

 § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości  

czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. 

 § 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za  

sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. 

 Art. 96 [Podstawa umocowania] Umocowanie do działania w cudzym imieniu może  

opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu prezentowanego 

 (pełnomocnictwo). 

 Art. 97 [Domniemanie] Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do  

obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania 

 czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług  

tego przedsiębiorstwa. 

PEŁNOMOCNICTWO kodeks cywilny     
Art. 98 [Rodzaje pełnomocnictwa] Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do  

czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu  

potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba  że ustawa wymaga  

pełnomocnictwa do poszczególnej  czynności. 

Art. 99 [Forma]  

 § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo  

do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. 

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. 

 Art. 100 [Zdolność pełnomocnika] Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w  

zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez 

 niego w imieniu mocodawcy. 

Art. 106 [Substytuci] Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników  

tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze 

 stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.  

 Art. 107 [Jednakowo umocowani] Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z 

 takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co  

innego wynika z treści pełnomocnictwa. Przepis ten stosuje się odpowiednio do  

pełnomocników, których pełnomocnik sam dla mocodawcy ustanowił. 

 Art. 108 [Pełnomocnik jako druga strona] Pełnomocnik nie może być drugą stroną 

 czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z 
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 treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest  

możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w  

wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony. 

PROKURA Kodeks cywilny  

 Art. 109
3

 [Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności] Do zbycia przedsiębiorstwa, do  

dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego  

korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do 

 poszczególnej czynności. 

Art. 109
5

 [Prokura oddziałowa] Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do 

 rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa). 

 Art. 109
6

 [Zakaz przeniesienia] Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może  

ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności. 

Art. 109
7

 [Odwołanie, wygaśnięcie prokury]  

 § 1. Prokura może być w każdym czasie odwołana. 

 § 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia 

 upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. 

 § 3. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta. 

 § 4. Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie  

powoduje wygaśnięcia prokury. 

Art. 109
8

 [Obowiązek zgłoszenia do rejestru] 

§ 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru  

przedsiębiorców. 

 § 2. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury  

łącznej także sposób jej w wykonywania.  

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ –kodeks cywilny  
 Art. 117 [Pojęcie]  

 § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają  

przedawnieniu. 

 § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może  
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uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. 

Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. 

 Art. 118 [Terminy] Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia  

wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z  

prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

 Art. 119 [Zakaz zmian] Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane 

 przez czynność prawną. 

Art. 120 [Początek]  

 § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

 Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego,  

bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne,  

gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. 

 § 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten,  

przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia. 

Art. 123 [Przerwanie]  

 § 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania  

spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, 

przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub 

zabezpieczenia roszczenia; 

 2)  przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; 

 3)  przez wszczęcie mediacji. 

 Art. 124 [Bieg po przerwie]  

 § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. 

 § 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub  

innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego  

rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie  

biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. 

Art. 125 [Terminy po orzeczeniu]  

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego  

do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również  

roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo  

ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat  



9 

 

dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli  

stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o  

świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRAWO RODZINNE – reguluje powstanie, zmianę i ustanie stosunków rodzinno-  

prawnych oraz wyznacza ich elementy (podmioty, przedmiot i treść). Zajmuje się szeroko  

rozumianą rodziną i  stosunkami prawnymi jakie zachodzą w rodzinie zarówno majątkowymi  

jak i niemajątkowymi, jakie wynikają z małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli. 

Definicje rodziny: 

RODZINĘ tworzą osoby pozostające ze sobą w stosunkach rodzinno-prawnych. 

MAŁA RODZINA – rodzina,  którą małżonkowie(mężczyzna i kobieta) przez swój związek  

założyli – mogą to być sami bezdzietni małżonkowie, albo małżonkowie i ich wspólne dzieci  

pochodzące od obojga małżonków lub przez nich wspólnie przysposobione. Nie wchodzą w 

skład małej rodziny dzieci jednego małżonka – naturalne albo indywidualnie przez niego  

przysposobione. Podstawą istnienia rodziny (małej) w ujęciu k.r. jest związek małżeński  

uznany przez obwiązujące prawo. 

RODZINA ZASTĘPCZA – rodzina, w której umieszcza się dziecko w celu sprawowania 

nad nim pieczy zastępczej, gdy jest pozbawione całkowicie lub częściowo pieczy  

rodzicielskiej. Może być ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego  społecznie. 

Ustawa z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i 

gospodarujące. 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku-Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO) 

Małżeństwo 

Art.1 

§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed 

kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek 

małżeński. 

 § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek 

małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w 

obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego 

prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. 
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Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili 

złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. 

 § 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa 

międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym 

związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński 

podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich 

skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego.  

 § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą 

zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą 

 

Art. 10 [Wiek]  

 § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z 

ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która 

ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z 

dobrem założonej rodziny. 

Dział II. Prawa i obowiązki małżonków.  

 Art. 23 [Zasady] Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są 

obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania 

dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. 

 Art. 24 [Rozstrzyganie o sprawach rodziny] Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych 

sprawach rodziny; w braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do 

sądu.  

Art. 27 [Zaspokajanie potrzeb rodziny] Oboje małżonkowie obowiązani są, 

każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i 

majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez 

swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać 

także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i 

na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 Art. 28 [Nakaz wypłaty wynagrodzenia]  

 § 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na 

nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby 
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wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości 

lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. 

 § 2. Nakaz, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, zachowuje moc mimo ustania po 

jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z 

małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić. 

Art. 281 [Uprawnienie do korzystania z mieszkania] Jeżeli prawo do 

mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest 

uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb 

rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia 

domowego. 

 Art. 29 [Wzajemna reprezentacja] W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy 

jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego 

działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać 

przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda 

dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.  

 Art. 30 [Solidarna odpowiedzialność]  

 § 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez 

jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.  

 § 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za 

powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. 

Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. 

 § 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli 

było im wiadome. 

Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy.  

 Art. 31 [Pojęcie]  

 § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność 

majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej 

trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty 

majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z 

małżonków. 

 § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności: 

 1)  pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z 
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małżonków; 

 2)  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; 

 3)  środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego 

każdego z małżonków; 

 4)  kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, 

poz. 1585, z późn. zm.). 

 

Art. 33 [Majątek osobisty] Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 

 1)  przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;  

 2)  przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że 

spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;  

 3)  prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;  

 4)  przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z 

małżonków; 

 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 

 6)  przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie 

rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak 

renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty 

zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia 

widoków powodzenia na przyszłość;  

 7)  wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej 

jednego z małżonków; 

 8)  przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z 

małżonków; 

 9)  prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa 

twórcy; 

 10)  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że 

przepis szczególny stanowi inaczej. 

 Art. 34 [Rozszerzenie] Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku 

obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte 

przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej 

postanowił.  
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 Art. 341 [Zakres uprawnienia do współposiadania rzeczy] Każdy z małżonków jest 

uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do 

korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i 

korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. 

Art. 35 [Charakter prawny wspólności] W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z 

małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani 

zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie 

mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.  

Inne……………………. 

 

ROZWÓD I SEPARACJA 

Art. 56 [Przesłanki rozwodu]  

 § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z 

małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. 

 § 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, 

jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo 

jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego. 

 § 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny 

rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego 

zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia 

społecznego. 

 Art. 57 [Wina w rozwodzie]  

 § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu 

pożycia. 

 § 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym 

wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. 

 Art. 58 [Wyrok rozwodowy]  

§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym 

małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w 

jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i 

wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie 

wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, 
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jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, 

chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. 

§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do 

wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy 

rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć 

wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską 

drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro 

dziecka za tym przemawia. 

§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka 

także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania 

rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym 

rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać 

jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku 

orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu 

mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie 

bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego 

przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. 

§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać 

podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej 

zwłoki w postępowaniu. 

§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim 

potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

  

Art. 60 [Obowiązek alimentacyjny]  

 § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia 

i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego 

dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom 

uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.  

 § 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a 

rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na 

żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest 

przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb 
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małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. 

 § 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w 

razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest 

małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten 

wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na 

wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin 

pięcioletni.  

Dział V. Separacja.  

 Art. 611 [Przesłanki]  

 § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może 

żądać, ażeby sąd orzekł separację. 

 § 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, 

jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo 

jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego. 

 § 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na 

podstawie zgodnego żądania małżonków. 

 Art. 612 [Separacja a rozwód]  

 § 1. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i 

żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.  

 § 2. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji 

jest uzasadnione, sąd orzeka separację. 

 Art. 613 [Zakres orzekania]  

 § 1. Przy orzekaniu separacji stosuje się przepisy art. 57 i art. 58. 

 § 2. Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie 

rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie 

ponosił winy.  

 Art. 614 [Skutki separacji]  

 § 1. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba 

że ustawa stanowi inaczej. 

 § 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. 

 § 3. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji 

obowiązani są do wzajemnej pomocy.  
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 § 4. Do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków 

pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy art. 60, z wyjątkiem § 3 

 § 5. Przepisu art. 59 nie stosuje się. 

 Art. 616 [Zniesienie separacji]  

 § 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. 

 § 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. 

 § 3. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim 

dzieckiem małżonków.  

Stosunki między rodzicami a dziećmi.  

Art. 87 [Wzajemna pomoc] Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i 

wspierania się. 

 Art. 91 [Pomoc rodzicom]   

 § 1. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania 

kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. 

 § 2. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane 

pomagać im we wspólnym gospodarstwie. 

 

Władza rodzicielska.  

 Art. 92 [Okres] Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. !!!!!!!!!!!! 

 Art. 93 [Podmioty]  

 § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. 

 § 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka 

może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub 

obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio. 

 Art. 94 [Rozwinięcie]  

 § 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, 

władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno 

z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska 

uległa zawieszeniu. 

 § 2.(uchylony) 

 § 3. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 

nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę. 



17 

 

 Art. 95 [Treść]  

 § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do 

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z 

poszanowaniem jego godności i praw. 

 § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w 

sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, 

powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.  

 § 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i 

interes społeczny. 

 § 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub 

majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień 

dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne 

życzenia. 

 Art. 96 [Rozwinięcie]   

 § 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. 

Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie 

do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. 

 § 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w 

sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd 

opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej. 

 Art. 961 [Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci] Osobom wykonującym władzę 

rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar 

cielesnych. 

 Art. 97 [Wykonywanie]  

 § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i 

uprawnione do jej wykonywania. 

 § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku 

porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.  

 Art. 98 [Reprezentacja dziecka]  

 § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą 

rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich 

może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. 

 § 2. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka: 
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 1)  przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską; 

 2)  przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego 

małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz 

dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i 

wychowania. 

 § 3. Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed 

sądem lub innym organem państwowym. 

 Art. 99 [Ustanowienie kuratora] Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka 

pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd 

opiekuńczy.  

 Art. 100 [Pomoc organów państwowych]  

 § 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy 

rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. W 

szczególności każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka 

od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do sądu opiekuńczego lub innego właściwego 

organu władzy publicznej o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej.  

 § 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, sąd opiekuńczy lub inne organy władzy 

publicznej zawiadamiają jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o 

potrzebie udzielenia rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy. Właściwa jednostka 

organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest obowiązana informować 

sąd o rodzajach udzielanej pomocy i jej rezultatach.  

 Art. 101 [Zarząd majątkiem dziecka]  

 § 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka 

pozostającego pod ich władzą rodzicielską. 

 § 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów 

oddanych mu do swobodnego użytku.  

 § 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich 

czynności przez dziecko.  

 

 



19 

 

Kontakty z dzieckiem.  

 Art. 113 [Osobista styczność z dzieckiem]  

 § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek 

utrzymywania ze sobą kontaktów. 

 § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, 

spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie 

porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków 

porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. 

 Art. 1131 [Zasady kontaktów z dzieckiem]  

 § 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z 

dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i 

biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.  

 § 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, 

a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej. 

 Art. 1132 [Ograniczenie kontaktów z dzieckiem]   

 § 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów 

rodziców z dzieckiem.  

 § 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 

 1)  zakazać spotykania się z dzieckiem; 

 2)  zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu; 

 3)  zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo 

opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd; 

 4)  ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość; 

 5)  zakazać porozumiewania się na odległość. 

 Art. 1133 [Zakaz kontaktów z dzieckiem] Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z 

dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. 

 Art. 1134 [Skierowanie na terapię] Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z 

dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności 

skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem 

lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu 

kontroli wykonania wydanych zarządzeń. 
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 Art. 1135 [Zmiana rozstrzygnięcia sądu] Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w 

sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. 

 Art. 1136 [Odpowiednie stosowanie] Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio 

do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, 

jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. 

Obowiązek alimentacyjny.  

  Art. 128 [Pojęcie; alimentacja krewnych] Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a 

w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych 

w linii prostej oraz rodzeństwo. 

 Art. 129 [Kolejność]  

 § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed 

rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed 

dalszymi. 

 § 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach 

odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. 

 Art. 130 [Były małżonek; separacja] Obowiązek jednego małżonka do dostarczania 

środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa 

albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. 

Art. 132 [Alimentacja w dalszej kolejności] Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w 

dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej 

kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy 

uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe 

lub połączone z nadmiernymi trudnościami. 

 Art. 133 [Rodzice względem dziecka]  

 § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest 

jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają 

na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. 

 § 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, 

kto znajduje się w niedostatku. 

 § 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka 

pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko 

nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.  
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Art. 134 [Rodzeństwo] W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od 

świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego 

lub dla jego najbliższej rodziny. 

 Art. 135 [Zakres i przedmiot]  

 § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego 

oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

 § 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w 

stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości 

lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim 

wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w 

całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. 

 § 3. Świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 

2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji 

oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego. 

 Art. 136 [Dobrowolne uszczuplenie majątku] Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed 

sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń 

zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób 

dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej 

zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń 

alimentacyjnych. 

 Art. 137 [Przedawnienie]  

 § 1. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. 

 § 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o 

alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych 

wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty. 

 Art. 138 [Zmiana obowiązku] W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia 

lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. 

 Art. 139 [Wygaśnięcie] Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców 

zobowiązanego.  

 Art. 140 [Regres]  

 § 1. Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego 

zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń 
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alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla 

uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od 

osoby, która powinna była te świadczenia spełnić. 

 § 2. Roszczenie przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawnia się z upływem lat 

trzech. 

Art. 1441 [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego] Zobowiązany może 

uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli 

żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to 

obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. 

 

USTAWA Z DNIA 17 LISTOPADA 1964 ROKU- KODEKS POSTĘPOWANIA 

CYWILNEGO   KPC 

 

Art. 1 [Sprawy cywilne] 2) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe 

w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego,  rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa 

pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, 

do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). 

Art. 10 [Ugoda sądowa _MEDIACYJNA] W sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w 

szczególności przez nakłanianie stron do mediacji. 

Tytuł VI . Postępowanie 

Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji  

Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze  

                         Oddział 1. Mediacja  

Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze  

                         Oddział 1. Mediacja  

                                              Art. 183
1 -

 183
15

 

Art. 1831 [Umowa o mediację]  

§ 1. Mediacja jest dobrowolna. 

§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu 

kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę 

zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1. 

§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę 
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mediatora albo sposób wyboru mediatora.  

§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku 

sprawy. 

Art. 1832 [Mediator]  
 

§ 1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych 

korzystająca w pełni z praw publicznych. 

§ 2. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku. 

§ 3.30)  Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą 

prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga 

wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach 

mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.  

§ 31.31)  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego kodeksu jest mowa o mediatorze, należy 

przez to rozumieć także stałego mediatora, chyba że przepisy niniejszego kodeksu stanowią 

inaczej.  

§ 4. Stały mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o 

których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, a jeżeli strony do mediacji 

skierował sąd - również sąd. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych  

Art.  16a.  [Koordynator do spraw mediacji] 

§  1. W sądzie okręgowym działa koordynator do spraw mediacji, który wykonuje działania na 

rzecz rozwoju mediacji, zapewnia sprawną komunikację pomiędzy sędziami i mediatorami 

oraz stałymi mediatorami, a także współpracuje przy organizowaniu spotkań informacyjnych. 

§  2. Koordynator do spraw mediacji wykonuje zadania, o których mowa w § 1, również w 

sądach rejonowych na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. 

§  3. Koordynatora do spraw mediacji powołuje prezes sądu okręgowego, w drodze 

zarządzenia, spośród sędziów sądu okręgowego. 

Art. 157a [Kwalifikacje] Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:  

 1)  spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm. 101)  );  

 2)  ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;  

 3)  ukończyła 26 lat; 

 4)  zna język polski;  

 5)  nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
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skarbowe;  

 6)  została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu 

okręgowego.  

Art. 157b [Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów]  

§ 1. Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego w drodze decyzji 

wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.  

§ 2. Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 1-5.  

§ 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 157a pkt 5, 

osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich 

klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Art. 157c [Skreślenie z listy mediatorów]  

§ 1. Prezes sądu okręgowego, w drodze decyzji, skreśla stałego mediatora z listy w 

przypadku:  

1)  śmierci stałego mediatora;  

2)  złożenia przez stałego mediatora wniosku o skreślenie z listy;  

3)  zaprzestania przez stałego mediatora spełniania któregokolwiek z warunków 

określonych w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego;  

4)  prawomocnego skazania stałego mediatora za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;  

5)  stwierdzenia nienależytego wykonywania obowiązków przez stałego mediatora.  

§ 2. Sąd zawiadamia prezesa sądu okręgowego, który wydał decyzję o wpisie na listę stałych 

mediatorów, o każdym przypadku uzasadniającym skreślenie z tej listy na podstawie § 1 pkt 5.  

§ 3. Od decyzji prezesa sądu okręgowego w przedmiocie wpisu lub skreślenia z listy stałych 

mediatorów przysługuje odwołanie do prezesa sądu apelacyjnego.  

Art. 157d [Lista stałych mediatorów]  

§ 1. Prezes sądu okręgowego prowadzi listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości 

danego okręgu sądowego.  

§ 2. Na liście stałych mediatorów zamieszcza się następujące dane dotyczące stałego 
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mediatora:  

1)  imię i nazwisko oraz rok urodzenia;  

2)  adres do korespondencji;  

3)  informację dotyczącą wykształcenia i odbytych szkoleń;  

4)  informacje dotyczące specjalizacji.  

§ 3. Na liście, o której mowa w § 2, na wniosek stałego mediatora, zamieszcza się:  

1)  numer telefonu stałego mediatora;  

2)  adres poczty elektronicznej stałego mediatora;  

3)  informację o wpisie na listę mediatorów, o której mowa w art. 1832 § 3 ustawy z dnia 17 

listopada 1964. - Kodeks postępowania cywilnego.  

§ 4. Prawomocna decyzja o wpisie na listę stałych mediatorów stanowi podstawę do wpisania 

mediatora na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym, na wniosek 

mediatora złożony do prezesa tego sądu.  

§ 5. Stały mediator zawiadamia prezesa sądu okręgowego o:  

1) każdej zmianie imienia lub nazwiska oraz danych lub informacji, o których mowa w § 2 

pkt 2-4 oraz § 3,  

2) okolicznościach, o których mowa w art. 157c § 1 pkt 3 i 4,  

3)umieszczeniu na liście, o której mowa w § 4  

- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek zawiadomienia.  

Art. 157e [Aktualna lista stałych mediatorów] Prezes sądu okręgowego udostępnia sądom 

oraz innym podmiotom w siedzibie sądu oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej sądu aktualną listę stałych mediatorów.  

Art. 157f [Delegacja dla ministra] Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób prowadzenia listy stałych mediatorów, tryb wpisywania i skreślania z 

listy, zamieszczania na liście i aktualizacji danych i informacji, sposób potwierdzania 

spełnienia warunków wpisywania na listę, wzór formularza wniosku o wpis na listę stałych 

mediatorów, a także rodzaje dokumentów załączanych do wniosku, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia wiarygodnej i aktualnej informacji o stałych mediatorach, jednolitości wniosków 

i sprawnego przebiegu procedury wpisu na listę stałych mediatorów.  

Art. 1833 [Zasada bezstronności] 32)  

§ 1. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji.  

§ 2. Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić 

wątpliwości co do jego bezstronności.  
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Art. 1833a [Metody mediacji] 33) Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody 

zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w 

formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać 

sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.  

Art. 1834 [Niejawność postępowania]  

§ 1. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. 

§ 2.34)  Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są 

obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z 

prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w 

postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.  

Art.  2591.  [Mediator] 

Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z 

prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy 

mediacji. 

§ 3. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem 

polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne 

oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym. 

Art. 1835 [Wynagrodzenie mediatora] Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu 

wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na 

prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają 

strony. 

Art. 1836 [Wniosek o wszczęcie mediacji]  

§ 1. Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o 

przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. 

§ 2. Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli: 

1)  stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie 

mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji; 

2)  strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą 

stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o 

przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji;  

3)  strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona 

zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku 

o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga 
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strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora; 

4)  strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację. 

§ 3.35)  Jeżeli w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1-3, strona wytoczy powództwo o 

roszczenie, które było objęte wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, w terminie trzech 

miesięcy od dnia:  

1)  w którym mediator lub druga strona złożyli oświadczenie powodujące, że mediacja nie 

została wszczęta albo  

2)  następnego po upływie tygodnia od dnia doręczenia wniosku o przeprowadzenie mediacji, 

gdy mediator lub druga strona nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 - w 

odniesieniu do tego roszczenia zostają zachowane skutki przewidziane dla wszczęcia 

mediacji.  

Art. 1837 [Zawartość wniosku] Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie 

stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, 

podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na 

piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy. 

Art. 1838 [Postanowienie o skierowaniu do mediacji] 36)  

§ 1. Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania.  

§ 2. Postanowienie kierujące strony do mediacji może być wydane na posiedzeniu 

niejawnym. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia 

lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na 

mediację.  

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się w sprawach rozpoznawanych w postępowaniach 

upominawczym oraz nakazowym, chyba że doszło do skutecznego wniesienia zarzutów.  

§ 4. Przewodniczący może wezwać strony do udziału w spotkaniu informacyjnym 

dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. 

Spotkanie informacyjne może prowadzić sędzia, referendarz sądowy, urzędnik sądowy, 

asystent sędziego lub stały mediator.  

§ 5. Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę przewodniczący dokonuje 

oceny, czy skierować strony do mediacji. W tym celu przewodniczący, jeżeli zachodzi 

potrzeba wysłuchania stron, może wezwać je do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu 

niejawnym.  

§ 6. Jeżeli strona bez uzasadnienia nie stawi się na spotkanie informacyjne lub posiedzenie 

niejawne, sąd może obciążyć ją kosztami nakazanego stawiennictwa poniesionymi przez 
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stronę przeciwną.  

Art. 1839 [Wybór mediatora] 37)  

§ 1. Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, 

wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia 

mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych 

mediatorów.  

§ 2. Mediator ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy, chyba że strona w terminie 

tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia kierującego strony do mediacji nie 

wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.  

§ 3. Po skierowaniu stron do mediacji, przewodniczący niezwłocznie przekazuje mediatorowi 

dane kontaktowe stron oraz ich pełnomocników, w szczególności numery telefonów i adresy 

poczty elektronicznej, o ile je posiadają.  

Art. 18310 [Wyznaczenie terminu]  

§ 1.38)  Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech 

miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na 

przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu 

załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania 

sądowego.  

§ 2. Przewodniczący wyznacza rozprawę po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a przed 

jego upływem, jeżeli choć jedna ze stron oświadczy, że nie wyraża zgody na mediację.  

Art. 18311 [Termin i miejsce posiedzenia] Mediator niezwłocznie ustala termin i miejsce 

posiedzenia mediacyjnego. Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli 

strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego. 

Art. 18312 [Protokół z przebiegu]  

§ 1. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas 

przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko 

oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. 

§ 2. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo 

załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator 

stwierdza w protokole. 

§ 21. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej 

zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony. 

§ 3. Mediator doręcza stronom odpis protokołu. 
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Art. 18313 [Zawarcie ugody]  

§ 1.39)  W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na 

podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediator 

składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości 

ogólnej lub wyłącznej.  

Właściwość ogólna 

Art.  27.  [Actor sequitur forum rei] 

§  1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma 

miejsce zamieszkania. 

§  2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego. 

Art.  28.  [Właściwość według miejsca pobytu pozwanego] 

Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według 

miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według 

ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. 

Art.  29.  [Właściwość w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa] 

Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki 

organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie. 

Art.  30.  [Właściwość w sprawach przeciwko osobom prawnym i innym podmiotom] 

Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną 

wytacza się według miejsca ich siedziby. 

Właściwość wyłączna  

Art.  38.  [Właściwość w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości] 

§  1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również 

powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej 

położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się 

według położenia nieruchomości obciążonej. 

§  2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami 

rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu. 

Art.  39.  [Właściwość w sprawach spadkowych] 

Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz 

innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca 

zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się 

ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.  
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Art.  40.  [Właściwość w sprawach ze stosunku członkostwa] 

Powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowarzyszenia wytacza się 

wyłącznie według miejsca ich siedziby. 

Art.  41.  [Właściwość w sprawach małżeńskich] 

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu 

małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym 

jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie 

właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd 

miejsca zamieszkania powoda. 

Art.  42.  [Właściwość w sprawach między rodzicami a dziećmi oraz między 

przysposabiającymi a przysposobionymi] 

Powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a 

przysposobionym wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak 

jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej. 

§ 2. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie 

rozpoznającym sprawę. 

Art. 18314 [Klauzula wykonalności]  

§ 1. Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, o którym mowa w art. 18313, na wniosek 

strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed 

mediatorem. 

§ 2. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej 

klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na 

posiedzeniu niejawnym. 

§ 3. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed 

mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub 

zawiera sprzeczności. 

Art. 18315 [Moc wiążąca ugody]  

§ 1. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody 

zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie 

jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym.  

§ 2. Przepis § 1 nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnej.  
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Art. 355.k.p.c. 

§1. Sąd  wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze  

skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innym przyczyn zbędne lub 

 niedopuszczalne. 

§2.Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli  

powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły  

ugodę przed mediatorem , którą zatwierdził sąd. 

Art. 917 kodeks cywilny 

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między 

nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń  wynikających 

z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący 

powstać. 

POZEW- Kodeks Postępowania Cywilnego  

Art. 187 [Treść]  

§1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 

1)  dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości 

przedmiotu  sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby  

uzasadniających, również właściwość sądu;  

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu 

rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn 

ich niepodjęcia 

I dalej…..  

 Art. 203 [Cofnięcie pozwu]  

 § 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a  

jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. 

 § 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem  

powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie  

orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. 

 § 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną  

rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym  
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złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od  

zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym  

terminie uważa się za wyrażenie zgody. 

 § 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie  

roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są  

sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia 

 prawa. 

 

Art. 2081 [Numer PESEL] Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą 

fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego 

obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer 

w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, 

który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania.  

Art. 210. § 1. Rozprawa odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy strony – 

najpierw powód, a potem pozwany – zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz  

przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony mogą ponadto wskazywać  

podstawy prawne swych żądań i wniosków. Na żądanie prokuratora sąd udziela mu  

głosu w każdym stanie rozprawy; art. 62 nie stosuje się.  

§2. Każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony  

przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych. 

§ 21 . Sąd poucza stronę występującą w sprawie bez adwokata, radcy prawnego,  

rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa o treści art.  

162, 207, 217, 229 i 230.  

§22. Sąd poucza strony o możliwości ugodowego załatwienia sporu, w szczególności w  

drodze mediacji.”; 

§3. Ponadto rozprawa obejmuje, stosownie do okoliczności, postępowanie dowodowe i  

roztrząsanie jego wyników 
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Postępowanie odrębne - SPRAWY O ROZWÓD I O SEPARACJĘ 

Art. 436 [Posiedzenie pojednawcze] 

§ 1. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. 

Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone. 

§ 2. Przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio, z tym że przedmiotem mediacji może być 

także pojednanie małżonków. 

§ 3.(uchylony) 

§ 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora 

posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu 

psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie 

prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. 

Art. 4452 [Mediacja przy rozwodzie i separacji] W każdym stanie sprawy o rozwód lub 

separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych 

kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy 

rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu 

w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Przepis art. 436 § 4 stosuje się odpowiednio. 

Postępowanie odrębne - W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY                                      

I    UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. 

Art. 459 [Przedmiot] Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach z zakresu prawa 

pracy, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 

Art. 460 [Zdolność sądowa i procesowa] 

§ 1.69) Zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał 

osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zdolność tę ma organ 

rentowy i wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Art. 461 [Właściwość sądu]  

§ 1. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd 

właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała 

być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. 

§ 11. Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą 

sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności 

wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich 

warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w 

przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25003129&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdomjygi
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltwmvzc4mjwhaytg
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stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz 

roszczenia z tym związane. 

 I inne ….. 

Art. 476  

§ 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: 

1)  o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane;  

11)  o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew 

zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy;  

2)  o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów 

stosuje się przepisy prawa pracy;  

3)  o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o 

świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  

Art. 4771 [Roszczenie alternatywne] Jeżeli pracownik dokonał wyboru jednego z 

przysługujących mu alternatywnie roszczeń, a zgłoszone roszczenie okaże się nieuzasadnione, 

sąd może z urzędu uwzględnić inne roszczenie alternatywne. 

Art. 4772 [Rygor natychmiastowej wykonalności]  

§ 1. Zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nada 

wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części 

nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Przepis art. 334 § 

4 i art. 335 § 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio; nie stosuje się przepisu art. 335 § 2. 

§ 2. Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, sąd na wniosek pracownika 

może w wyroku nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do 

czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. 

Art. 4776 [Wykonalność]  

§ 1. Wyrok sądu pierwszej instancji zasądzający świadczenia na rzecz pracownika lub 

członków jego rodziny, w stosunku do którego sąd drugiej instancji oddalił apelację zakładu 

pracy, podlega natychmiastowemu wykonaniu także w części, w której sąd nie nadał mu 

rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 4772. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do wyroków sądu drugiej instancji zasądzających 

świadczenia na rzecz pracownika lub członków jego rodziny. 

§ 3. Sąd drugiej instancji nadaje z urzędu wyrokowi, o którym mowa w § 1 i 2, klauzulę  

wykonalności w dniu ogłoszenia wyroku i wyrok zaopatrzony klauzulą wydaje  

uprawnionemu 
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Koszty Mediacji i wynagrodzenie mediatora 

Kodeks postępowania cywilnego  

Art. 981 [Koszty mediacji]  

§ 1. Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek 

skierowania przez sąd. 

§ 2. Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia 

zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo w ciągu trzech miesięcy od 

dnia uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez sąd, do 

niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji w wysokości 

nieprzekraczającej czwartej części opłaty. 

§ 3. Do określenia kosztów mediacji stosuje się odpowiednio art. 98 § 2 i 3. 

§ 4.13)  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia 

mediatora, w tym stałego mediatora, za prowadzenie postępowania mediacyjnego wszczętego 

na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora, w tym stałego mediatora, podlegające 

zwrotowi, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy i wartość przedmiotu sporu oraz sprawny przebieg 

postępowania mediacyjnego, a także niezbędne wydatki związane z prowadzeniem mediacji.  

Art. 1835 k.p.c. [Wynagrodzenie mediatora] Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu 

wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie 

mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony. 

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
 
Art. 5 [Katalog wydatków]  

 

1. Wydatki obejmują w szczególności: 

1)  koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd 

jej osobistym stawiennictwem; 

2)  zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków; 

3)  wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów 

ustanowionych dla strony w danej sprawie; 

3a) 2)  zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu 

sądowych specjalistów;  

4)  wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie 

kosztów; 

5)  koszty przeprowadzenia innych dowodów; 
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6)  koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania; 

7)  koszty ogłoszeń; 

8)  koszty osadzenia i pobytu w areszcie; 

9)  ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w 

sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie 

przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi; 

10)  koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego;  

11) 3)  koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.  

2. Wydatki związane z doręczaniem pism sądowych nie obciążają stron. 

3. Wydatki związane ze zwrotem opłat nie obciążają stron. 

Dział 9. Zwrot opłaty.  

Art. 79 [Zwrot z urzędu]  

1. Sąd z urzędu zwraca stronie: 

2) 34)  trzy czwarte uiszczonej opłaty od:  

a)  pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu 

zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po 

rozpoczęciu rozprawy,  

Art. 93 [Należności świadków, biegłych, tłumaczy, stron oraz mediatorów] 36)  

1. Należności świadków, biegłych, tłumaczy, stron oraz mediatorów za prowadzenie mediacji 

na skutek skierowania przez sąd, przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy.  

2. Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocznie. W przypadku niemożności 

niezwłocznej wypłaty należność przekazuje się przekazem pocztowym lub przelewem 

bankowym bez obciążania świadka, biegłego, mediatora lub tłumacza opłatą pocztową lub 

kosztami przelewu.  

Art. 94 [Skarb Państwa] Skarb Państwa nie ma obowiązku uiszczania opłat. 

Art. 95 [Zwolnienia przedmiotowe od opłat]  

9) o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji 

na podstawie umowy o mediację.  
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                              ĆWICZENIA  

                                                

                          Warszawa, dnia 23 lipca 2017r.  

                          Sąd Rejonowy w Warszawie 

                                               I Wydział Cywilny                           

 Sygn. akt  I Ns  111/17 

                                       Protokół  

          z przebiegu postępowania  mediacyjnego 
                                     
Działając na podstawie art.183’12, art.18313§2 k.p.c. przedkłada się protokół z przebiegu 

postępowania mediacyjnego w sprawie o podział majątku wspólnego, wszczętej przed Sądem 

Rejonowym w Warszawie  w  I Wydziale Cywilnym (sygn. akt I Ns 111/17) pomiędzy: 

wnioskodawczynią Anną Kowalską a Adamem Kowalskim.   

Postępowanie mediacyjne prowadzili stali mediatorzy Joanna Kowalska oraz Wojciech Kowalski 

ujawnieni na liście stałych mediatorów prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Postępowanie mediacyjne zostało podjęte w dniu 23 czerwca 2017r.  na podstawie postanowienia 

w/w Sądu z dnia 15 maja 2017r. w sprawie skierowania wnioskodawcy i uczestniczki (strony 

mediacji) w przedmiotowej sprawie do postępowania mediacyjnego. Mediator po nawiązaniu 

kontaktu ze stronami przedstawił zainteresowanym zasady mediacji oraz ustalił terminy posiedzeń 

mediacyjnych indywidualnych oraz wspólnych. Mediacja prowadzona była w Ośrodku 

Mediacyjnym Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie przy ul. Schroegera 90. Posiedzenia 

mediacyjne indywidualne odbyły się w terminach: wnioskodawczyni 27.06.2017r. w godz.                       

17:30-19:00, uczestnik 28.06.2017r. w godz. 15:00-17:00. Posiedzenia mediacyjne wspólne odbyły 

się w terminach: 15.07.2017r. w godz.17:45- 20:15 oraz 23.07.2017r. w godz.16:00-18:00.                   

W postępowaniu mediacyjnymi strony uczestniczyły osobiście. Nadto za zgodą stron mediację 

współprowadził mediator Wojciech Kowalski (zgoda w załączeniu). Wskutek udziału                               

w postępowaniu mediacyjnym wnioskodawczyni i uczestnik zawarli ugodę w przedmiotowej 

sprawie, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Mając na uwadze powyższe stan rzeczy  

mediatorka zakończyła postępowanie mediacyjne w przedmiotowej sprawie. 

Otrzymują: 

   1. Adresat 

   2. Strony mediacji  

   3. Mediator a/a 

   Załączniki: 

1. Ugoda stron - wnioskodawca otrzymał w dniu ugody 

2. Zgoda stron na mediacje x2 

3. Wniosek stron o zatwierdzenie ugody x 1 

4. Wniosek stron o zatwierdzenie ugody  
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              Ćwiczenia 

                      Lublin, dnia 06 lutego 2018r.  

                           

          Sąd  Rejonowy w Lublinie 

                    III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

                         

 Sygn. akt  III Nsm 000/17 

                                              Protokół  

                 z przebiegu postępowania  mediacyjnego                     

Mediator działając na podstawie art.18312 oraz 18313 k.p.c.  przedkłada  protokół z przebiegu 

postępowania mediacyjnego w sprawie o ustalenie kontaktów z małoletnią wszczętej przed 

Sądem Rejonowym w Lublinie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich pod sygn. akt III Nsm 000/17 

między: wnioskodawcą Tomaszem Kowalskim a uczestniczką Anną Kowalską. 

Postępowanie mediacyjne prowadził mediator Wojciech Kowalski ujawniony na liście 

stałych mediatorów prowadzonej przez prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.  

       Postępowanie mediacyjne zostało podjęte 11 stycznia 2018r. na podstawie postanowienia w/w 

Sądu  z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie skierowania stron w przedmiotowej sprawie do 

postępowania mediacyjnego i prowadzone było w biurze mediatorów Joanny Kowalskiej                           

i Wojciecha Kowalskiego, praktykujących w Lublinie pod adresem: 00-200 Lublin, ul. Wolska 14 

lok.24. W toku postępowania mediator wspólnie ze stronami podjął, bezskuteczne próby 

uzgodnienia terminu i miejsca posiedzenia mediacyjnego. – Strony ostatecznie w dniu 06 lutego 

2018r. cofnęły zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Tym samym strony nie przystąpiły 

do mediacji.  Mając na uwadze powyższy stan rzeczy mediator zakończył postępowanie 

mediacyjne w przedmiotowej sprawie w oparciu o zasadę dobrowolności wyrażoną w art. 183,1§1 

k.p.c.  

  Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Mediator a/a 

Załącznik: 

1. Rachunek nr 10/2018  z dnia 06 .02. 2018r.    
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      Ćwiczenia 

                                                           

UGODA   

zawarta w dniu 13 listopada 2017r. w Ośrodku Mediacyjnym prowadzonym przez Polskie 

Centrum Mediacji w Warszawie przy ulicy Schroegera 90, w sprawie o rozwiązanie 

małżeństwa przez rozwód, zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą 

akt I C 111/17 między: 

 

Powódką: 

Katarzyną Kowalską PESEL:01021200000 zamieszkałą pod adresem: 00-000 Warszawa,               

ul. Tadeusza Kościuszki 140 m.18. 

A 

Pozwanym:  

Adamem Kowalskim PESEL:03030301000 zamieszkałym pod adresem: 00-100 Warszawa, 

ul. Moniuszki 20 m.212. 

Zwanymi łącznie Stronami Mediacji. 

 

Strony mediacji z udziałem stałych mediatorów Joanny Kowalskiej oraz Wojciecha 

Kowalskiego, którzy są ujawnieni na liście mediatorów prowadzonej przez Polskie Centrum 

Mediacji z siedzibą w Warszawie, zgłoszonej Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie  

zawarły ugodę następującej treści:  

 

§1. 

Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że przedmiotem niniejszej ugody jest; 

ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, ustalenie kontaktów z 

małoletnimi po rozwodzie oraz ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych na rzecz 

małoletnich wspólnych dzieci: Błażeja Kowalskiego i Miłosza Kowalskiego. 

§2. 

Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że miejscem zamieszkania ich wspólnych 

małoletnich dzieci, będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ich matki(powódki) oraz, że 

władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi chcą sprawować wspólnie na zasadach 

określonych w „Planie Opieki Naprzemiennej”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

ugody.  

§3. 

1.Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustaliły, że pozwany będzie łożył na rzecz małoletniego 

Błażeja Kowalskiego tytułem alimentów kwotę 800,-zł(słownie: osiemset złotych) 

miesięcznie, na rzecz małoletniego Miłosza Kowalskiego  500,-zł(słownie: pięćset złotych) 

miesięcznie, łącznie: 1.300,- zł(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) miesięcznie. 

2.Wyżej wymienioną kwotę pozwany Adam Kowalski będzie przekazywał powódce 

Katarzynie Kowalskiej do jej rąk, w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca wraz z 

ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z kwot. 
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§4. 

1.Strony mediacji uznają powyższe warunki za obowiązujące i nie wnoszą innych uwag. 

2.Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustaliły, że koszty mediacji ponoszą po połowie. 

§5. 

Strony mediacji wspólnie i zgodnie wnoszą o uwzględnienie jej postanowień w sentencji 

wyroku rozstrzygającego w przedmiotowej sprawie o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.  

§6. 

Ugodę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron mediacji, Sądu 

właściwego w sprawie oraz mediatora prowadzącego postępowanie. 

 

Powódka                     Pozwany  
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      Ćwiczenia 

 

 
Sygn. akt   I Ns  111/17  

Stała Mediatorka:  Joanna Kowalska 

Stały Mediator:     Wojciech Kowalska  

 

Oświadczenie strony postępowania mediacyjnego 

 o wyrażeniu zgody na mediację 

Adam Kowalski PESEL:00001211000, zamieszkały pod adresem: 00-100 Warszawa, ul Złota 43/3, 

legitymujący się dowodem osobistym ASE00000 wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy 

oświadcza, że; 

1) wyraża zgodę na udział w postępowaniu  mediacyjnym w sprawie o podział majątku wspólnego, 

wszczętej przed Sądem Rejonowym w Warszawie, I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 111/17, 

prowadzonym przez stałych mediatorów Joannę Kowalską i Wojciecha Kowalskiego, 

2) akceptuje zasady postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych tj. dobrowolności, niejawności, 

bezstronności, neutralności, z którymi został zaznajomiony przez stałego mediatora Wojciecha 

Kowalskiego, 

3) zobowiązuje się do pokrycia kosztów postępowania mediacyjnego, w tym wynagrodzenia mediatora 

na zasadach określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI w sprawie wysokości 

wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia  20 czerwca 

2016r  (Dz.U.2016.921 z dnia 2016.06.28). 

                                                                                                                            

                                                                                                            ……………………………… 

                                                                                                           (czytelny podpis i data) 
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                                                           Ćwiczenia 

                                                                   

UGODA 

W dniu 13 listopada 2017r w biurze stałych mediatorów Wojciecha Kowalskiego i Joanny 

Kowalskiej w Lublinie przy ul. Kruczej 14 lok.24 została zawarta ugoda w sprawie o podział 

majątku wspólnego wszczętej przed Sądem Rejonowym w Lublinie w Wydziale I Cywilnym 

pod sygnaturą I Ns 111/17 pomiędzy: 

Wnioskodawcą: 

Adamem Kowalskim PESEL:81000300000, zamieszkałym pod adresem: 00-500 Lublin,                 

ul. Korfantego 1 m24. 

A 

Uczestniczką: 

Katarzyna  Kowalska PESEL83000302000, zamieszkałą pod adresem: 00-500 Lublin,                    

ul. Podlaska 190. 

Zwani łącznie Stronami Mediacji.  

Strony mediacji z udziałem mediatora Wojciecha Pawlaka, ujawnionego na liście stałych 

mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie zawarły ugodę 

następującej treści:  

§1. 

1.Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że przedmiotowa ugoda dotyczy 

zaspokojenia ich wzajemnych roszczeń stron w sprawie o podział majątku wspólnego, 

dochodzonych przed Sądem Rejonowym w Lublinie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą 

akt I Ns 111/17. 

2. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że w trakcie trwania małżeństwa istniała 

między nimi małżeńska wspólność majątkowa ustawowa, o której mowa w art.31 Ustawy 

kodeks rodzinny i opiekuńczy - z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 

2017.03.30)  oraz,  że nie zawierały małżeńskich umów majątkowych. 

3. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że ich udziały w majątku wspólnym są 

równe.                    

 §2. 

1. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że w skład ich majątku wspólnego 

wchodzi mienie w postaci: 
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1) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości i obrębie 

geodezyjnym Brwina, jednostce ewidencyjnej Nowy Sarnów, składającej się  działki 

ewidencyjnej numer 106/3, o powierzchni 0,500ha, dla której w Sądzie Rejonowym w 

Lublinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta 

LB10/00023060/0, o wartości 37.800,- zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset 

złotych) 

2) samochodu osobowego marki Volkswagena Polo, rok produkcji 1995,o numerze 

rejestracyjnym LU PR031, o wartości 1200,- zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) 

3) przyczepki samochodowej typu „Sam” o numerze rejestracyjnym LU 9N83 o wartości 

1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych) 

2. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że mienie wymienione wyżej  w ust.1 pkt. 

1-3 stanowi ich jedyny majątek, jakiego się dorobili w trakcie trwania małżeńskiej wspólności 

majątkowej. 

3. Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustalają wartość majątku wspólnego, o którym mowa 

wyżej na kwotę 40.200,- zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście złotych) 

                      §3. 

1. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że dokonują podziału majątku wspólnego, 

znosząc jednocześnie współwłasność w mieniu, o którym mowa w §2 ust.1 pkt 1-3, w ten 

sposób, że mienie to, w całości zostaje przyznane wnioskodawcy Adamowi Kowalskiemu z 

obowiązkiem spłaty na rzecz uczestniczki Katarzyny Kowalskiej.  

2. W zamian za przekazane przez uczestniczkę Katarzynę Kowalską udziały, wnioskodawca 

Adam Kowalski wypłaci na jej rzecz kwotę pieniężną w wysokości 20.100,- zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy sto złotych). 

3. Kwotę, o której mowa wyżej w ust.2 wnioskodawca przekaże, na niżej wskazany rachunek 

bankowy uczestniczki: 455501290303159011111111 zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1) Kwotę 10.100,-zł.(słownie: dziesięć tysięcy sto złotych) w terminie 7 dni od daty 

uprawomocnienia postanowienia Sądu zatwierdzającego przedmiotową ugodę, wraz z 

ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności. 

2) Pozostałą kwotę 10.000,- zł.(słownie; dziesięć tysięcy złotych) w 18 równych ratach po 

555,50 zł.  (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć 50/100), płatnych w terminie do 30 dnia 

każdego miesiąca począwszy od 1 stycznia 2018r. wraz z ustawowymi odsetkami w 

przypadku uchybienia terminowi płatności, którejkolwiek z rat. 
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§4 

1. Wskutek zawartej ugody wnioskodawca oświadcza, że cofa wniosek w przedmiotowej 

sprawie w zakresie nieobjętym ugodą a uczestniczka oświadcza, że wyraża zgodę na cofnięcie 

wniosku przez wnioskodawcę w zakresie nieobjętym ugodą.   

2.Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, iż zawarta ugoda zaspakaja ich wszelkie 

przyszłe, obecne jak i przyszłe wzajemne roszczenia wynikające z istnienia pomiędzy nimi 

małżeńskiej wspólności ustawowej.  

3.Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustalają, że koszty postępowania sądowego w 

przedmiotowej sprawie znoszą się wzajemnie, a strony pozostają przy poniesionych kosztach. 

4.Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustalają, że koszty postępowania mediacyjnego kwocie 

750,- zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt) ponoszą po połowie.       

§5 

Strony mediacji uznają powyższe warunki ugody jako obowiązujące i nie wnoszą innych 

zastrzeżeń. 

§6 

Ugodę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron 

mediacji, Sądu właściwego w sprawie oraz mediatora prowadzącego postępowanie 

mediacyjne.  

 

 

……………………………      …..…………………… 

    Wnioskodawca                                                                                    Uczestniczka 
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      Ćwiczenia  

 

UGODA 

W dniu 31 stycznia 2017 roku w ośrodku mediacyjnym  prowadzonym przez Polskie Centrum 

Mediacji w Warszawie przy ulicy Schroegera 90 została zawarta ugoda w sprawie o podział 

majątku wspólnego  Wszczętej przez Sądem Rejonowym w Warszawie w I Wydziale 

Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 111/16 między: 

Wnioskodawcą: 

Grzegorzem Kowalskim PESEL: 6106211111 zamieszkałym…………………  

A 

Uczestniczką: 

Ewą Kowalską PESEL: 640211111 zamieszkałą……………………………… 

Zwanymi  łącznie Stronami mediacji. 

Strony mediacji z udziałem mediatorów Wojciecha Kowalskiego i Joanny Kowalskiej, 

ujawnionych na liście mediatorów prowadzonej przez Polskie Centrum Mediacji w 

Warszawie, zgłoszonej prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie zawały ugodę  

następującej treści:  

§1. 

1. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że przedmiotowa ugoda dotyczy 

zaspokojenia wszelkich wzajemnych roszczeń wnioskodawcy i uczestniczki w sprawie 

zawisłej przed Sądem Rejonowym w Płocku, Wydziałem I Cywilnym o podział majątku 

wspólnego, prowadzonej pod sygn. akt I Ns 111/16. 

2. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że w okresie od 17 października 1996r. tj. 

od dnia zawarcia związku małżeńskiego, do dnia 14 grudnia 2011r. tj. do dnia ustanowienia 

przez Sąd Rejonowy w Warszawie, w wyroku z dnia 18 lutego 2014r., w sprawie sygn. III RC 

1/13, rozdzielności majątkowej z dniem 4 grudnia 2013r., między stronami obowiązywał 

ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej, o którym mowa w art. 31 §1 ustawy Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. oraz, że w w/w okresie nie zawierały 

małżeńskich umów majątkowych.------------------------------------------------------------------------ 

3. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że ich udziały w majątku wspólnym są 

równe.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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        §2. 

1. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że w skład ich majątku wspólnego 

wchodzą następujące składniki majątkowe (aktywa):------------------------------------------------- 

1) Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 

4127/7 , o pow. 0,0609 ha, dla której Sąd Rejonowy w Warszawie w VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1P/00030000/1, położonej w Warszawie przy 

ulicy Wilczej 15. Wyżej opisana nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym o łącznej  powierzchni użytkowej budynku 145m2 (sto czterdzieści pięć 

metrów kwadratowych). - Wartość nieruchomości z uwzględnieniem hipoteki umownej 

kaucyjnej do sumy 228.375 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta 

siedemdziesiąt pięć złotych ), którą obciążona jest nieruchomość, strony mediacji wspólnie               

i zgodnie ustaliły na kwotę 350.000 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych)---------- 

2) Samochód osobowy Hyundai i20, rok produkcji 2012 o numerze rejestracyjnym W8 01111                    

o wartości 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)---------------------------------------- 

3) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 

użytkowej 50,40m2 (pięćdziesiąt przecinek czterdzieści setnych metra kwadratowego) 

położonego w mieście Warszawa przy ulicy Kochanowskiego 3. Nieruchomość ta nie ma 

urządzonej księgi wieczystej. Wartość tego prawa strony mediacji wspólnie i zgodnie ustaliły 

na kwotę 135.000,- zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy  złotych) ------------------------------ 

4) Samochód osobowy Mazda 6, rok produkcji 2011  o numerze rejestracyjnym WB 22222  o 

wartości 35.000,- zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)-------------------------------------- 

2. Strony mediacji wspólnie i zgodnie stwierdzają, że w skład majątku wspólnego, wchodzą 

również środki pieniężne, których wartość na dzień 4 grudnia 2013 r. wynosiła 208.000,- zł 

(słownie: dwieście osiem tysięcy złotych)------------------------------------------------------------ 

3. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że w trakcie obowiązywania małżeńskiej 

wspólności majątkowej wnioskodawca i uczestniczka byli członkami Otwartych Funduszy 

Emerytalnych (OFE) oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Strony mediacji  

wspólnie i zgodnie oświadczają, że środki zgromadzone na rachunkach w OFE oraz PPE 

niniejszą ugodą wyłączają z podziału majątku wspólnego, tym samym oświadczają, że 

zrzekają się wzajemnie wobec siebie, obecnie oraz w przyszłości roszczeń o wypłatę bądź 

transfer tych środków.--------------------------------------------------------------------------------------              
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4. Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustalają wartość majątku wspólnego, o którym mowa 

wyżej na kwotę 748.000,- zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy 00/100 złotych).-- 

                      §3. 

1. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, że dokonują podziału majątku wspólnego, 

znosząc jednocześnie współwłasność w ten sposób, że prawo własności mienia  

wymienionego §2 ust.1 pkt. 1-2 o wartości 370.000,- zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt 

tysięcy 00/100 złotych)  w całości zostaje przyznane Uczestniczce, zaś prawo własności 

mienia wymienionego §2 ust.1 pkt.3-4 o wartości 170.000,- zł (słownie: sto siedemdziesiąt 

tysięcy 00/100 złotych)  w całości zostaje przyznane Wnioskodawcy.------------------------------ 

                              §4. 

1.Strony mediacji zgodnie oświadczają, że w trakcie trwania małżeńskiej wspólności 

majątkowej w dniu 01 listopada 2006r. zawarły z BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w 

Warszawie umowę kredytu hipotecznego nr 0012222/2006 w walucie szwajcarskiej  na kwotę  

64.993,29 CHF (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 

29/100franki szwajcarskie) z przeznaczeniem na budowę domu mieszkalnego 

jednorodzinnego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt.1. 

2. Kwota w/w kredytu hipotecznego pozostała do spłaty na dzień 4 grudnia 2013r. tj. dzień 

ustania małżeńskiej wspólności majątkowej wynosiła: kapitał 55.752,08 CHF (słownie: 

pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa 08/100 franki szwajcarskie), odsetki 1,68 

CHF (słownie: jeden 68/100 franki szwajcarskie). ---------------------------------------------------- 

3. Strony mediacji wspólnie i zgodnie stwierdzają, że środki pieniężne, o których mowa w §2 

ust. 2, zostaną przeznaczone na spłatę kredytu opisanego w §4 ust. 2 w całości. Spłaty 

powyższego kredytu z w/w środków dokona osobiście wnioskodawca Grzegorz Kowalski w 

terminie 14 dni o daty podpisania ugody. Na potwierdzenie powyższej okoliczności Grzegorz 

Kowalski przedłoży Uczestniczce, zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu wraz z 

oświadczeniem upoważnionego pracownika banku o zwolnieniu hipoteki nieruchomości 

opisanej w §2 ust.1 pkt.1 w związku z całkowitą spłatą kredytu. Przedmiotowe dokumenty tj. 

zaświadczenie i oświadczenie, Wnioskodawca doręczy Uczestniczce listownie za 

potwierdzeniem odbioru, na adres jej zamieszkania.--------------------------------------------------- 
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§5. 

1. Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustaliły, że Wnioskodawca Grzegorz Kowalski otrzyma 

od uczestniczki Ewy Kowalskiej tytułem wyrównania wartości udziału dopłatę w kwocie 

130.000,- zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) płatną w czterech ratach na 

wskazany rachunek bankowy  Wnioskodawcy: POKO nr 00 1140 2003 0000 0000 0111 

0000, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności,  

którejkolwiek z rat zgodnie z poniższym harmonogramem, na co Uczestniczka wyraża zgodę:  

1) 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) płatne w terminie 14 dni od daty 

uprawomocnienia postanowienia sądu w sprawie zatwierdzenia przedmiotowej ugody.  

2) 26.666,70 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 

70/100) płatne w terminie do  31 grudnia 2017r. 

3) 26.666,70 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 

70/100) płatne w terminie do 30 września 2017r.  

4) 26.666,60 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 

60/100) płatne w terminie do  31 stycznia 2018r. 

2. Po spłacie przez Uczestniczkę wszystkich należności wobec Wnioskodawcy, wynikających 

z §5 ust.1, Wnioskodawca zobowiązuje się do wystawienia Uczestniczce, w terminie 14 dni 

od otrzymania ostatniej kwoty spłaty i rozliczenia wszystkich należności wynikających z 

niniejszej ugody, zaświadczenia, potwierdzającego ostateczne rozliczenie wszystkich 

należności, wynikających z zawartej ugody.  

Przedmiotowe zaświadczenie Wnioskodawca doręczy Uczestniczce listownie za 

potwierdzeniem odbioru, na jej adres zamieszkania. -------------------------------------------------- 

§6. 

1. Wskutek zawartej ugody Wnioskodawca oświadcza, że cofa wniosek w przedmiotowej 

sprawie, wniesiony do Sądu Rejonowego w Warszawie, Wydział I Cywilny, który został 

objęty przedmiotowym postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 111/16, w 

zakresie nieobjętym niniejszą ugodą, a Uczestniczka oświadcza, że wyraża zgodę na cofnięcie 

wniosku przez Wnioskodawcę w zakresie nieobjętym ugodą.---------------------------------------- 

2. Strony mediacji wspólnie i zgodnie oświadczają, iż zawarta ugoda zaspakaja ich wszelkie 

wzajemne roszczenia wynikające z istnienia w przeszłości między nimi małżeńskiej 

wspólności ustawowej oraz oświadczają, że  zrzekają tych roszczeń.------------------------------- 

3. Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustalają, że koszty postępowania sądowego w 

przedmiotowej sprawie znoszą się wzajemnie, a strony pozostają przy poniesionych kosztach.  
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4. Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustalają, że koszty mediacji  ponoszą po połowie.------- 

§7. 

Strony mediacji uznają powyższe warunki ugody jako obowiązujące i nie wnoszą innych 

zastrzeżeń.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§8. 

Ugodę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron 

mediacji, Sądu właściwego w sprawie oraz mediatora prowadzącego postępowanie 

mediacyjne. 

 

 

 

……………………………      …..…………………… 

    Wnioskodawca                                                                                    Uczestniczka 
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     Ćwiczenia 

 

 

Sygn. akt I C 111/17  

Plan Opieki Naprzemiennej 

Porozumienie w sprawie sposobu sprawowania opieki naprzemiennej nad wspólnymi 

małoletnimi dziećmi: Błażejem Kowalskim i Miłoszem Kowalskim, po rozwodzie zawarte 

między:  

Matką: Katarzyną Kowalską PESEL:000000000, zamieszkałą pod adresem: 00-500 Lublin,                    

ul. Podlaska 190. 

A 

Ojcem: Adamem KowalskimPESEL111111111, zamieszkałym pod adresem: 00-500 Lublin, 

ul. Korfantego 1 m24. 

Zawianymi łącznie Rodzicami. 

Rodzice małoletnich Błażeja Kowalskiego i Miłosza Kowalskiego, kierując się ich 

dobrem zgodnie ustalili harmonogram opieki naprzemiennej. 

1. Harmonogram opieki nad dziećmi w trakcie roku szkolnego.  

A) W dni powszednie (od poniedziałku do piątku) dzieci będą pod opieką matki w jej miejscu 

zamieszkania. 

B) W weekendy (piątek, sobota, niedziela) dzieci będą naprzemiennie po opieką matki i ojca 

w ich miejscu zamieszkania lub pobytu. Ojciec będzie rozpoczynał sprawowanie opieki nad 

dziećmi w weekend, w kolejności jemu przypadającej od czwartku od godz. 18:00 do 

poniedziałku w godzinach 8.00-10.00. Ojciec będzie odbierał dzieci z miejsca ich 

zamieszkania u matki i wyprawiał do szkoły w poniedziałek rano zgodnie z ich planem lekcji.  

C) Rodzice dopuszczają sytuacje, w których będą mogli realizować kontakty z dziećmi poza 

czasem opieki im przypadającym, o którym mowa w pkt. 1. lit. A) i B) po uprzednim 

uzgodnieniu telefonicznym z drugim rodzicem. 

2. Harmonogram opieki nad dziećmi podczas przerwy wakacyjnej oraz ferii zimowych i 

wiosennych. 

A) Dzieci będą spędzały wakacje letnie i zimowe pod opieką matki i ojca naprzemiennie 

przez okres tygodnia u każdego rodzica. Rodzice będą sprawowali opiekę nad dziećmi w 

tygodniu im przypadającym od poniedziałku, od godziny 8:00 do niedzieli do godziny 21:00.  
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Rodzic, któremu przypadnie sprawowanie opieki będzie odbierał dzieci z miejsca, w którym 

dzieci przebywały  pod opieka drugiego rodzica. 

B) Ustalenie, o którym mowa w pkt.2 lit A nie obowiązuje w trakcie uczestniczenia dzieci w  

zorganizowanym wypoczynku w trakcie wakacji letnich lub zimowych.  

3 Harmonogram opieki nad dziećmi podczas dni świątecznych i świąt rodzinnych. 

A) W „Wigilię Świąt Bożego Narodzenia” od godziny 18:00 do godziny 21:00 pierwszego 

dnia Świąt Bożego Narodzenia w roku nieparzystym, a w roku parzystym w Wigilię od 

godziny 18:00 do godziny 21:00 oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia od godziny 

8:45 do godziny 21:00 opiekę nad dziećmi będzie sprawował Ojciec. W pozostałe święto 

opiekę sprawuje matka.  

B) W „Wielką Sobotę” poprzedzającą „Święta Wielkanocne” od godziny 13:00 do godziny 

21:00 pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych w roku nieparzystym, a w roku parzystym w 

„Wielką Sobotę” od godziny 13:00 do godziny 21:00 oraz w drugi dzień „Świąt 

Wielkanocnych” od godziny 8:45 do godziny 21:00 opiekę nad dziećmi będzie sprawował 

Ojciec. W pozostałe święto opiekę sprawuje matka.  

C) W inne dni świąteczne (dni ustawowo wolne od pracy) rodzice będą sprawowali opiekę 

naprzemiennie poczynając od 1 listopada 2013r , który przypadnie matce.  

Rodzic, któremu przypadnie sprawowanie opieki  będzie odbierał dzieci z miejsca, w którym 

dzieci przebywały  po d opieka drugiego rodzica. 

4. Decyzje w sprawach dzieci. 

Rodzice oświadczają, że decyzje o istotnych sprawach dzieci będą podejmowane wspólnie 

przez oboje rodziców. W przypadku nagłych zdarzeń dotyczących życia, zdrowia i 

bezpieczeństwa dzieci, decyzje będą podejmowane przez tego rodzica, pod którego opieką 

dzieci aktualnie przebywają. Jednocześnie rodzice oświadczają, że o tych zdarzeniach będą 

informować się wzajemnie 

5. Edukacja.  

Dzieci będą uczęszczały do niżej wymienionych szkół: 

A) małoletni Błażej Kowalski - Zespół Szkół Publicznych nr 1 Lublinie 

B) małoletni Miłosz kowalski - Zespół Szkół Publicznych nr 3 Lublinie 

Za kontakty z kadrą pedagogiczną oraz dyrekcją w/w szkół rodzice będą odpowiedzialni 

wspólnie i będą się wzajemnie informowali o postępach w edukacji dzieci lub ich braku oraz 

o ich zachowaniu w szkole. Zmiana szkoły będzie wymagała wzajemnej konsultacji i 

pisemnej zgody obojga rodziców. 



52 

 

                                                                                                                                                                                     

6. Zdrowie. 

A) Lekarzem pierwszego kontaktu dzieci będzie lekarz właściwy według stanu obecnego tj. 

lekarz z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ESKULAP w Lublinie. 

B) Za badania i kontakty z lekarzem pierwszego kontaktu i lekarzem specjalistą będzie 

odpowiedzialna matka, która powiadomi ojca o poważnych chorobach dzieci. 

C) W przypadku pojawienia się problemów zdrowotnych u dzieci w trakcie sprawowania 

opieki przez rodziców zgodnie z ustaleniami przedmiotowego Rodzicielskiego Planu 

Wychowawczego odpowiedzialny jest rodzic sprawujący aktualnie opiekę nad dziećmi. 

Rodzice zobowiązują się do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o problemach 

zdrowotnych dzieci.  

7. Dostęp do ważnych informacji dotyczących dziecka 

A) Oboje rodzice mają pełen dostęp do dokumentacji dotyczącej edukacji, opieki medycznej, 

sytuacji prawnej i dokumentacji dotyczącej innych ważnych aspektów życia dzieci. 

B) Dokumenty podróżne dzieci będą przechowywane w miejscu zamieszkania matki. 

C) Rodzice zobowiązują się do bezzwłocznego wzajemnego informowania się o każdej 

zmianie dotyczącej dzieci w zakresie; edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej oraz o 

zmianach w dokumentacji dotyczącej ważnych aspektów życia dzieci. 

8. Zmiana miejsca pobytu dzieci. 

Rodzice zobowiązują się do bezzwłocznego wzajemnego informowania się o każdej zmianie 

miejsca pobytu dzieci trwającej dłużej niż 3 dni. 

9. Rozwiązywanie problemów. 

A) Rodzice zobowiązują się do rozwiązywania problemów wynikających z przyjętych w 

niniejszym porozumieniu ustaleń w drodze dyskusji z poszanowaniem praw i uczuć obu stron. 

Jeżeli to nie przyniesie efektu, wówczas na drodze mediacji prowadzonej przez bezstronne 

osoby, a jeśli mediacja okaże się nieskuteczna, to na drodze sądowej zwracając się o 

rozstrzygnięcie  w przedmiocie istotnych spraw dla życia dzieci. 

B) Rodzice zobowiązują się sami nie podważać autorytetu i dobrego imienia drugiego rodzica 

oraz nie pozwalać osobom trzecim by to robiły w obecności dzieci.  

10. Utrzymanie dzieci. 

A) Koszty związane z edukacją dzieci w tym, podręczniki, pomoce naukowe, odzież szkolna, 

przybory szkolne rodzice ponosić będzie matka. 
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B) Koszty związane z opieką medyczną w tym wizyty lekarskie, leki i inne koszty leczenia 

pokrywać będzie rodzic, pod którego opieką będą znajdowały się dzieci. Koszty medycznej 

opieki specjalistycznej rodzice będą ponosić wspólnie.  

C) Koszty związane z edukacją pozaszkolną w tym koszty zajęć, podręczników, pomocy, 

przyborów rodzice ponosić będą wspólnie. 

D) Koszty związane z zakupem ubrań i obuwia  ponosić będzie matka. 

E) Koszty związane z innymi „aktywnościami” dzieci w formie: „akademii piłkarskiej” oraz 

pływalni ponosić będzie ojciec.  

 

Data sporządzenia porozumienia: 23.11.2017r 

 

Podpis matki 

 

 

Podpis ojca  
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                                                                    Ćwiczenia 

 

       Lublin, dn. 12.10.2017r.  

1. Wnioskodawca/Powód: Adam Kowalski PESEL:000000000, zamieszkały pod adresem: 00-500 

Lublin, ul. Złota 43/3,   

2. Uczestniczka/Pozwana: Katarzyna  Kowalska PESEL:00000000, zamieszkała pod adresem:00-500 

Lublin, ul. Podlaska 130. 

            Sąd Rejonowy w Lublinie 

                                   I Wydział Cywilny 

 

Sygn. akt I Ns 111/17 

 

     Pismo sądowe  

     w sprawie zakreślenia dłuższego terminu na udział w postępowaniu mediacyjnym  

Działając na podstawie art.183’10§1 k.p.c. w imieniu własnym, wspólnie i zgodnie wnosimy                 

o zakreślenie dłuższego terminu na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w 

przedmiotowej sprawie o podział majątku wspólnego. Ostateczny termin zakończenia 

mediacji ustalamy na 19 listopada 2017r.  

 

   Wnioskodawca               Uczestniczka  
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     Ćwiczenia 

 

Lublin, dn. 12.10.2017r.  

1. Wnioskodawca/Powód: Adam Kowalski PESEL:000000000, zamieszkały pod adresem: 00-500 

Lublin, ul. Złota 43/3,   

2. Uczestniczka/Pozwana: Katarzyna  Kowalska PESEL:00000000, zamieszkała pod adresem:00-500 

Lublin, ul. Podlaska 130. 

            Sąd Rejonowy w Lublinie 

                                   I Wydział Cywilny 

 

Sygn. akt I Ns 111/17 

 

                            Wniosek 

                             o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem 
          

Działając na podstawie  art. 183’14 k.p.c. w imieniu własnym  wnosimy                                              

o zatwierdzenie ugody zawartej w  dniu 19 listopada 2017r. przed stałymi mediatorami: 

Wojciechem  Kowalskim  i Joanną Kowalską w sprawie  o podział majątku wspólnego 

wszczętej przed Sądem Rejonowym w Lublinie w I Wydziale Cywilnym pod  sygn. akt                          

I Ns 111/13.  

 

 

 

 

………………….                      .……………………….. 

    

wnioskodawca                   uczestniczka 
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                                                         Ćwiczenia 

 

                                                          Ugoda 

 W dniu 17 sierpnia 2017 r. w Ośrodku Mediacyjnym prowadzonym przez Polskie Centrum 

Mediacji z siedzibą w Warszawie przy  ulicy Schroegera 90,  została uzgodniona i zawarta ugoda w 

sprawie o uznanie wypowiedzenia  umowy o pracę za bezskuteczne, wszczętej przed Sądem 

Okręgowym w Warszawie w XXI Wydziale  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod sygn. XXI P 

121/17 między: 

Powódką:  

Anną Kowalską PESEL:12108602036 zamieszkałą w Warszawie pod adresem: 00-950 Warszawa,              

ul. Witalna 30/19, legitymującą się dowodem osobistym AII 449231 wydanym przez Prezydenta   

m.st. Warszawa.     

A 

Pozwanym:  

Zespołem Szkół Nr. 22 w Warszawie z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-100 Warszawa,                       

ul. Powstańców Warszawskich 23/1, reprezentowanym przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 22 mgr 

inż. Wojciecha Pawlaka. 

Zwanymi łącznie stronami mediacji. 

Strony mediacji z udziałem stałego mediatora Wojciecha Kowalskiego, ujawnionego na liście stałych 

mediatorów, prowadzonej  przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, zgłoszonej prezesowi 

Sądu Okręgowego w Warszawie zawarły ugodę następującej treści: 

              §1. 

1.Strony mediacji zgodnie oświadczają, że przedmiotowa ugoda dotyczy cofnięcia przez pozwanego 

oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę złożonego powódce w dniu 12 maja 2017r. 

2.Strony mediacji zgodnie oświadczają, że podstawę prawną łączącego aktualnie strony stosunku pracy, stanowi 

umowa o pracę na czas nieokreślony na podstawie mianowania z dnia 01 sierpnia 2012r., która została 

wypowiedziana powódce ze skutkiem na dzień  31 sierpnia 2017r. 

       §2. 

1.Strony mediacji mając na uwadze wolę ugodowego rozwiązania w przedmiotowej sprawie wspólnie i zgodnie 

ustaliły: 

1) Pozwany oświadcza, że cofa oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę złożone powódce w dniu 12  

maja 2017r. a powódka oświadcza, że wyraża zgodę na jego cofnięcie. 
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2) Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustaliły mając na uwadze  treść, Art.20 ust.1pkt.2 Ustawy z dnia                        

26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela ( DZ.U.2017.1189 t.j. z dnia 2017.06.22), że zatrudnienie powódki zostanie 

ograniczone do ½ obowiązkowego wymiaru zajęć (etatu), na zasadach, o których mowa w art. 22 ust.2 Karty 

Nauczyciela, na co powódka wyraża zgodę.-----------------------------------------------------------------------------------  

3) Strony mediacji wspólnie i zgodnie ustaliły, że powódka od 01 września 2015 roku będzie świadczyć pracę na 

rzecz pozwanego pracodawcy w charakterze nauczyciela języka francuskiego w wymiarze, o którym mowa w 

pkt.2, na co powódka wyraża zgodę.--------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Strony mediacji mając na uwadze powyższe ustalenia zobowiązują do wprowadzenia zmian w aktualnie 

obowiązującej  umowie o pracę na zasadach obowiązujących u pozwanego pracodawcy zgodnie z 

obowiązującym prawem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                 §3. 

1.Wskutek zawartej ugody powódka oświadcza, że cofa pozew w przedmiotowej sprawie, wniesiony do Sądu 

Okręgowego w Warszawie w XXI Wydziale  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nieobjętym  ugodą a 

pozwany oświadcza, że wyraża zgodę na cofnięcie powództwa w zakresie nieobjętym ugodą.------------------------ 

2.Strony Mediacji wspólnie i zgodnie ustalają, że koszty postępowania sądowego znoszą się wzajemnie a strony 

pozostają przy poniesionych kosztach.----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                  §4. 

Strony mediacji uznają powyższe warunki ugody jako obowiązujące i nie wnoszą innych zastrzeżeń.-------------- 

                              §5. 

Ugodę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron mediacji, Sądu właściwego 

w sprawie oraz mediatora prowadzącego postępowanie mediacyjne. ----------------------------------------------------- 

    

 

      ……………………………                      …..…………………… 

               powódka                                       pozwany 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

. 
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Ćwiczenia  

                                                                                                     Lublin, dnia 06 lutego 2018r. 

     

Stały Mediator      Sąd Rejonowy 

Wojciech Kowalski      w Lublinie 

ul. Perłowa 2/4      ul. Sprawiedliwości 11  

00-200 Lublin      00-001 Lublin    

PESEL: 111111111111                                                   NIP:  0000-10-00-206                   

 

Sygn. akt III Nsm 000/16 

  

Rachunek nr 10/2018 

za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego 

    Na podstawie art.93 ust. 1 i 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia                       

28 lipca 2005r. (Dz.U.2016.623 t.j z dnia 2016.05.05) oraz  §4. Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i 

podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym  (Dz.U.2016.929 z 

dnia 2016.06.28) stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie w III Wydziale 

Rodzinnym i Nieletnich z dnia  14 grudnia 2017r. w przedmiocie skierowania do postępowania 

mediacyjnego wnioskodawcy Tomasza Kowalskiego oraz uczestniczki Anny Pawlak w 

sprawie o  ustalenie kontaktów z małoletnią wnoszę o ustalenie i wypłatę należności z tytułu 

podjętych czynności w ramach prowadzonego postępowania mediacyjnego.  

Należność z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w związku z nieprzystąpieniem 

stron do mediacji:  

70,- złotych (słownie: siedemdziesiąt  złotych )  

Powyższą kwotę proszę wpłacić na rachunek bankowy mediatora:  

11111119661000000000000000 
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      Ćwiczenia 
 
      Lublin, dnia 16 stycznia 2018r. 

 Stały Mediator      Sąd Rejonowy 

Wojciech Kowalski      w Lublinie 

ul. Perłowa 2/4      ul. Sprawiedliwości 11  

00-200 Lublin      00-001 Lublin    

PESEL: 111111111111                                                   NIP:  0000-10-00-206                   

 

Sygn. akt IV P 000/17 

                                                         Rachunek nr 01 SRL/2018 

                                          za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego 

 Na podstawie art.93 ust. 1 i 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia                       

28 lipca 2005r. (Dz.U.2016.623 t.j z dnia 2016.05.05) oraz  §2 ust.1 i §3 pkt.3  Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i 

podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym  (Dz.U.2016.929 z 

dnia 2016.06.28) stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie w IV Wydziale 

Pracy z dnia  21 listopada 2017r. w przedmiocie skierowania do postępowania mediacyjnego 

powoda Sławomira Kowalskiego oraz pozwanego Z&G Group Sp. z o.o.  w sprawie o zapłatę 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wnoszę o ustalenie i wypłatę   

należności z tytułu przeprowadzonego postępowania mediacyjnego.  

Wynagrodzenie oraz koszty z tytułu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w 

wysokości: 

 1) 150,- złotych ( sto pięćdziesiąt złotych 00/100  ) za całość postępowania mediacyjnego, co  

stanowi minimalne gwarantowane  wynagrodzenie należne mediatorowi w tego typu sprawach. 

2) Niezbędne wydatki mediatora poniesione na korespondencję w związku z przeprowadzeniem 

mediacji w wysokości: 15,60- złotych (piętnaście 60/100) – 3 listy polecone x 5,20 złotych.  

Łącznie: 165,60 złotych ( sto sześćdziesiąt pięć złotych 60/100)    

Powyższą ustaloną kwotę proszę wpłacić na rachunek bankowy mediatora:     

11111119661000000000000000 
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