Polónia

Encontrar um mediador - Polónia
O texto desta página na língua original
curso.

foi recentemente alterado. A tradução deste texto para português está em

Esta secção ajuda o a encontrar um mediador na Polónia.

Como encontrar um mediador na Polónia
Os tribunais distritais elaboram listas de mediadores. Os mediadores, incluindo pessoas constantes de listas elaboradas por
organizações não-governamentais de acordo com as suas missões estatutárias e estabelecimentos de ensino, são incluídos ou
removidos das listas pelo presidente do tribunal distrital em questão. Porém, devido à repartição de competências entre a
administração central e regional, não é possível ter acesso a uma lista central de mediadores.
Da página Mediação do sítio Web do Ministério da Justiça consta igualmente informação sobre as regras, procedimentos e
aspetos práticos da mediação na Polónia; está página é gerida em cooperação com o Conselho para os Métodos Alternativos de
Resolução de Litígios e Conflitos.

O acesso à base de dados de mediadores é gratuito?
Sim, o acesso à base de dados de mediadores é gratuito.

Como encontrar um mediador na Polónia
Deve recorrer às listas de mediadores elaboradas pelos presidentes dos tribunais distritais ou pelos serviços de associações de
mediação ou de mediadores individuais. Geralmente pode encontrar as informações pormenorizadas e os contactos nos sítios
Web dos tribunais, de associações de mediadores ou dos próprios mediadores.
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da
versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter
introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer
responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste documento. Por favor, leia o aviso legal para
verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
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