UGODA MEDIACYJNA
Zawarta w dniu ………………….r przed Mediatorem Sądowym Edytą Czarnotą, wpisaną na listę
stałych mediatorów w sprawach cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym w Krakowie, prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Mediacyjna „TEMIDA” Edyta Czarnota w Olkuszu przy
ul.Króla Kazimierza Wielkiego 29 lok. 201a, pomiędzy:
Panią ………………………… zam…………………………., PESEL nr: ………………………
a
Panem……………………….. zam………………………………, PESEL nr: …………………….
zwanymi dalej wspólnie Stronami lub każda z osobna Stroną.
Przedmiotem niniejszej ugody jest porozumienie się Stron postępowania w zakresie ustalenia
wysokości

alimentów

na

rzecz

ich

małoletniego

dziecka:

…………………………………….

ur. ……………………..r, miejsce urodzenia: …………………., Pesel nr …………………….
O następującej treści:
Strony w wyniku postępowania mediacyjnego prowadzonego zgodnie z zasadami mediacji
oświadczają, że doszły do porozumienia, którego wynikiem jest spisanie niniejszej ugody.

1.Pan

…………………………….

oświadcza,

że

jest

ojcem

małoletniego

syna:

………………………………… ur. ………………………… r, miejsce urodzenia: …………………,
Pesel nr ………………., który został przez niego uznany, jako jego dziecko.
2.Pani …………………….. oświadcza, że jest matką małoletniego syna: ……………………….. ur.
……………………… r, miejsce urodzenia: …………………, Pesel nr ………………………..
3.Pan …………………………., jako ojciec zobowiązuje się łożyć tytułem alimentów, na rzecz
małoletniego syna – …………………………., kwotę po ……………. złotych (słownie: …………… zł
00/100) miesięcznie, płatne z góry do 15-go dnia każdego kolejnego miesiąca do rąk własnych
matki wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat
alimentacyjnych poczynając od dnia ………………………r
4. Strony ustalają, że raty alimentacyjne na rzecz małoletniego syna – ……………………………. w
kwocie po ………………… zł (słownie: …………… złotych 00/100) miesięcznie za okres od dnia
………………..r do ………………..r będą zapłacone do rąk własnych matki bez obowiązujących
odsetek ustawowych do dnia ………………………..r.
5. Strony zgodnie oświadczają, że dobrowolnie akceptują postanowienia niniejszej ugody.
6. Ugoda została sporządzona w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron po
jednym egzemplarzu oraz dla Sądu - trzy egzemplarze i Mediatora Sądowego Edyty Czarnota – jeden
egzemplarz.
Podpisy Stron
………………………………….

…………………………………

