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R O Z W I J A J  S W O J Ą  K A N C E L A R I Ę  Z  N A M I



MEDIACJE 
DLA
KLIENTÓW
KANCELARII

o istocie i zasadach mediacji oraz o korzyściach płynących z
polubownego rozwiązania sporu oraz
o możliwości przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
online lub stacjonarnie.

Fundacja Rozwiązywania Sporów zmienia schematy myślenia o
procesie sądowym i działa na rzecz popularyzacji idei
alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich, jak mediacja.
Wspieramy Państwa klientów w przejściu przez trudne, najczęściej
emocjonalnie sprawy, zachowując przy tym dobre relacje biznesowe,
bądź rodzinne.

Nasi pracownicy – doświadczeni mediatorzy stali z listy Sądów
Okręgowych w Szczecinie/Poznaniu/Wrocławiu,  są gotowi wspierać
klientów Pańskiej kancelarii w wypracowaniu porozumienia,
informując ich m.in

Nasi mediatorzy to praktycy, którzy ukończyli studia podyplomowe z
zakresu mediacji i mają ponad 10 letnią praktykę w prowadzeniu
sporów prawnych. Specjalizują się w sprawach rodzinnych,
gospodarczych, lokatorskich, pracowniczych, konsumenckich oraz
bankowych. 
W celu zwiększenia potencjału naszej Fundacji w zakresie
maksymalizacji ilości prowadzonych mediacji w jednym czasie, są
prowadzone zdalnie, zapewniając tym samym większą
dyspozycyjność mediatorów. Fundacja obecnie prowadzi listę
mediatorów, którzy działają na terenie 6 Sądów Okręgowych, z 4
województw. 
Współpracujemy z  Ośrodkiem Mediacji Stowarzyszenia Pactum,
Fudacją Otwarte Drzwi oraz Centrum Organizacji Pozarządzowych
w Świnoujściu.  
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ile to
trwa?

Fundacja Rozwiązywania Sporów rozpoczyna proces
ugodowy od złożenia wniosku online o mediację przez
klienta Kancelarii lub jego pełnomocnika (adwokata lub
radcę prawnego).

Cały proces trwa średnio 49 dni – choć zwykle
kończy się w ciągu 14 dni.

Uwaga!

Pierwsze spotkanie z mediatorem trwa w większości
przypadków około 1-2 godziny i przeważnie już
wtedy strony wiedzą czy są gotowe zawrzeć
porozumienie.

Porównując z czasem trwania postępowań sądowych w
Polsce (w sprawach cywilnych), które sięgają średnio 540
dni - oszczędność czasu jest więc ogromna.
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ile
kosztuje?

Współpraca krótkofalowa: w sprawach w których
przedmiotem są prawa majątkowe - minimalne
wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu
sporu, jednak nie mniej niż 180,00 złotych.

Współpraca długofalowa:

1.

2.

Fundacja oferuje możliwość dokonywania płatności w ramach
stałego abonamentu, tj. 200,00 złotych miesięcznie.
W ramach abonamentu proponuje następujące pakiety:

-PAKIET 3 spraw
= dot min. 3 skierowanych do mediacji spraw  za 1.350,00
złotych - (dotyczy 3 godzin w ramach 1 sprawy (150,00 zł/h)

-PAKIET 6 spraw
 = dot min. 6 skierowanych do mediacji  spraw za 2.250,00
złotych - dotyczy 3 godzin w ramach 1 sprawy (125,00 zł/1h).

-PAKIET 14 spraw
 = dot min. 14 skierowanych do mediacji spraw 5.040 złotych -
dotyczy 3 godzin w ramach 1 sprawy (120,00 zł/1h).

Do końca tego miesiąca opłata rejestracyjna dla kancelarii
wynosi 180,00 złotych.
Wybierając abonament opłata rejestracyjna nie jest naliczana. 

Oferta obowiązuje przez 7 dni.
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Twoje
korzyści

Fundacja załatwia sprawę Państwa klientów nie naruszając
przy tym wewnętrznej konstrukcji kancelarii. 

Oferowana przez nas usługa stanowi dla Państwa klientów
możliwość skutecznego i satysfakcjonującego rozwiązania ich
problemów prawnych w możliwie najkrótszym czasie. 

Decydując się na podjęcie stałej współpracy z Fundacją,
zapewniacie Państwo swoim klientom i Kancelarii, poczucie
bezpieczeństwa, dzięki m.in. możliwości skorzystania z usług
mediatora, gdy pojawi się taka potrzeba, tj. gdy
niespodziewanie w toku sprawy pojawi się konflikt. 

Dzięki Fundacji zwiększy się efektywność Kancelarii oraz
podniesie jakość usług oferowanych przez Kancelarię prawną.
Oferowany outsourcing sporów prawnych pozwoli na
wyprzedzenie konkurencji oraz zmaksymalizowanie zysków
przez dostarczanie wartości dodanej klientom. 

Fundacja tworzy ogólnopolską platformę współpracy dla 
 kancelarii prawnych, na której będzie możliwość 
 informowania o swoich działaniach.

Mediacja przełamuje impas w sprawie, dlatego stanowi coraz
skuteczniejszy sposób sprawnego zakończenia długoletnich
procesów sądowych.

Outsourcing usługi mediacyjnej wiąże się z szeregiem
możliwości dla Kancelarii:



Dziękuję za zapoznanie się z naszą ofertą. 
 
 
 
 

tel. 601 615 798
E-mail: fundacja.rozwiazywania.sporow@gmail.com
www.fundacja-mediacja.pl
nowy adres biura:
Armii Krajowej 14/ I PIĘTRO, 72-600 Świnoujście
KRS: 0000888882, NIP: 8551601604

 

 Informujemy, że Fundacja prowadzi również  działania statutowe
polegające na promocji alternatywnych metod rozwiązywania
sporów  w szkołach, edukacji prawnej młodzieży  oraz  prowadzeniu
mediacji rówieśniczych. 

Dzięki dokonywanym dobrowolnym wpłatom na cele statutowe
możemy uczyć dzieci i młodzież w szkołach jak rozwiązywać konflikty
w dorosłym życiu. 

Jeżeli popierają Państwo podejmowane przez nas działania bądź
edukacja młodzieży w zakresie mediacji jest dla Państwa istotną
wartością, zachęcamy do  wpłat na następujący  rachunek  bankowy:

Nest Bank 55 1870 1045 2078 1070 3391 0001
tytułem: cele statutowe - edukacja prawna dzieci i młodzieży

KONTAKT

Paweł Krzywda
Prezes zarządu

 mediator


