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.Kr.K.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 kontaktów
ojca - ……………….. z małoletnimi dziećmi:
-

synem

………….

ur.

……………….,

miejsce

urodzenia:

…………………,

ur.

……………….,

miejsce

urodzenia:

…………………,

Pesel nr ……………….;
-

synem

………….

Pesel nr ……………….;
W toku postępowania mediacyjnego strony zawierają ugodę, która obowiązuje od dnia

………………..r o następującej treści:
I. Strony oświadczają, że od dnia ………………..r do dnia ……………….r żyły w wolnym związku, z
którego urodził się małoletni ………….. ur. …………..r, miejsce urodzenia: ……………….,
Pesel nr ……………… oraz małoletni ……………… ur. ……………..r, miejsce urodzenia: …………,
Pesel nr …………………...

II.

Pan

……………

oświadcza,

że

jest

ojcem

małoletnich

dzieci:

syna

…………………

ur. …………..r, miejsce urodzenia: …………., Pesel nr …………….. i syna …………. ur. ………….r,
miejsce urodzenia: …………….., Pesel nr ………………, które zostały przez niego uznane, jako jego
dzieci.
III. Pani …………….. oświadcza, że jest matką małoletnich dzieci: syna …………………
ur. …………..r, miejsce urodzenia: …………., Pesel nr …………….. i syna …………. ur. ………….r,
miejsce urodzenia: …………….., Pesel nr ………………, które zostały przez niego uznane, jako jej
dzieci.
IV. Strony ustalają, że miejscem zamieszkania dzieci będzie miejsce zamieszkania matki.

V. Ustala się, że Pan ………………, jako ojciec od dnia ………………r będzie miał prawo do
kontaktów z małoletnimi dziećmi: ………………… wg. poniższych zapisów:
1. Kontakty w tygodniu - ojciec będzie miał prawo do kontaktów z dziećmi:
a) w dwa dni w tygodniu, w którym nie będą przypadały kontakty w weekend tj. czwartek,
piątek poprzez odbiór dzieci z przedszkola do godz.18.00 w okresie od 1 października do
31 marca z obowiązkiem odprowadzenie dzieci do miejsca zamieszkania matki;
b) w dwa dni w tygodniu, w którym nie będą przypadały kontakty w weekend tj. czwartek,
piątek poprzez odbiór dzieci z przedszkola do godz.19.00 w okresie od 1 kwietnia do 30
września odprowadzenie dzieci do miejsca zamieszkania matki.
2. W okresie od dnia …………………..r do dnia …………………….r ojciec będzie miał prawo do

zabierania dzieci w weekendy – co drugi weekend miesiąca od soboty godz. 08.00 do
niedzieli do godziny 18.00 z zastrzeżeniem, że jeżeli dzieci nie będą mogły usnąć w miejscu
zamieszkania ojca, to przywiezienie dzieci do matki do godziny 19.00 na noc z soboty na
niedzielę, a następnie przyjedzie po nie w niedzielę o godzinie 09.00 i będzie miał prawo
z nimi kontaktu do godziny 18.00 w niedzielę.
3. W okresie od dnia ………………..r ojciec będzie miał prawo do zabierania dzieci
w weekendy – co drugi weekend miesiąca od soboty godz. 08.00 do niedzieli do godziny

18.00 z zastrzeżeniem jednak, że jeżeli ojciec odwiezie dzieci wcześniej tj. przed
planowym zakończenia kontaktu np. w sobotę o godz. 19.00 to będzie to równoznaczne,
że rezygnuje z dalszych godzin kontaktu z dziećmi, jakie mu przysługiwały i kontakt
będzie przez strony uważany jako zakończony.
4. Natomiast w okresie wakacji ojciec będzie miał prawo do zabierania dzieci na jeden tydzień,
który to termin zostanie przez niego przekazany matce w formie informacji pisemnej do
31 maja każdego roku.
5. Kontakty w święta - ojciec będzie miał prawo do zabierania dzieci:
- w wigilię Świąt Bożego Narodzenia od godz.08.00 do godz.18.00 rodzice będą sprawować
naprzemiennie (cyklicznie) w ten sposób, że począwszy od 2019 roku w latach nieparzystych
ojciec ma prawo zabrać, a w latach parzystych matka;
- w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia od godz.09.00 do godz.18.00;
- w Wielki Poniedziałek Świąt Wielkanocnych od godz. 09.00 do godz.18.00.
VI. Matka będzie miał prawo do zabierania dzieci na jeden tydzień, który to termin zostanie przez nią
przekazany ojcu w formie informacji pisemnej do 31 maja każdego roku, a w tym okresie ojciec nie
będzie miał prawa do kontaktów z dziećmi.
VII. Rodzice zobowiązują się, że podczas kontaktów z dziećmi nie będą podważać autorytetu
i dobrego imienia drugiego rodzica oraz nie pozwolą na takie zachowanie osobom trzecim.

VIII. Pani …………………….., jako matka zobowiązuje się do przygotowania i wydania małoletnich
dzieci ………………….. ich ojcu – …………………. na czas ustalonych kontaktów w pkt. V.1,2,3,4,5
niniejszej ugody oraz, że nie będzie czynić żadnych innych przeszkód w kontaktach ojca
z dziećmi.
IX. Pan ……………………… zobowiązuje się, że każdorazowo do 12 godzin przed planowanym
kontaktem z dziećmi będzie pisemnie przy pomocy sms potwierdzał matce chęć odbycia planowego
kontaktu z dziećmi.

X. Pan ………………, jako ojciec dzieci zobowiązuje się informować matkę smsem lub telefonicznie
w przypadku spóźnienia się po dzieci lub przy ich odwożeniu.
XI. Strony ustalają, że jeżeli ojciec dzieci spóźni się powyżej 30 minut celem odebrania dzieci na
planowy

kontakt,

to

matka

dzieci

będzie

zwolniona

z

obowiązku

ich

wydania,

a kontakty będą przesunięte na inny termin, pod warunkiem, że matka i ojciec wyrażą obopólną zgodę.
XII. Pani …………….. - jako matka i ……………….. - jako ojciec zobowiązują się do wcześniejszego
wzajemnego informowania się o przeszkodach uniemożliwiających realizację kontaktów przynajmniej
na 24 godziny przed kontaktami ustalonymi w pkt.V.1,2,3,4,5 niniejszej ugody.
XIII. 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.
XIV. Strony wspólnie oświadczają, że dobrowolnie akceptują postanowienia i warunki niniejszej
ugody.

Podpisy Stron:

................................................

...............................................

