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Rozwód po polsku
Dane Ministerstwa SprawiedliwoÊci pokazujà, ˝e liczba

który sta∏ si´ przyczynà rozpadu ma∏˝eƒstwa.
Postanowi∏a nie zgodziç si´ na rozwód bez orzekania o winie, na czym zale˝a∏o m´˝owi.

rozwodów w Polsce roÊnie

„Nowela” a ˝ycie

stale od lat 90-tych, wed∏ug
prognoz w bie˝àcym roku
rozwiedzie si´ w sumie 80
do 95 tysi´cy par
Anna M. Wróbel
anna.wrobel@houseofmediation.eu

Jak wyglàda klasyczny rozwód po polsku, wiedzà
wszyscy: ciàgnàca si´ latami sprawa rozwodowa
(szczególnie jeÊli jedna ze
stron nie chce zgodziç si´ na rozwód), potem
zazwyczaj sprawa o podzia∏ majàtku, zw∏aszcza, ˝e status materialny Polaków stale roÊnie
i z regu∏y jest co dzieliç. Ma∏˝onkowie, którym zale˝y na szybkim uzyskaniu rozwodu
zazwyczaj rozdzielajà spraw´ rozwodowà od
podzia∏u majàtku, w wyniku czego w tej drugiej kwestii latami nie dochodzà do porozumienia. W rozwód zaanga˝owani sà znajomi
i rodzina (Êwiadkowie stron), boleÊnie odbija
si´ na dzieciach – niezale˝nie od wieku,
zw∏aszcza, jeÊli rodzice u˝ywajà ich jako swojej karty przetargowej, co dodatkowo utrudnia komunikacj´ w pozosta∏ych kwestiach.

Mo˝na inaczej
Kiedy po 20 latach ma∏˝eƒstwa pan Tomasz
oznajmi∏ ˝onie, ˝e si´ wyprowadza (do mieszkania zakupionego w celach inwestycyjnych), pani Ma∏gorzata prze˝y∏a szok. Dla niej nic si´ nie
zmieni∏o, dlatego kolejnym przykrym prze˝yciem by∏a informacja, ˝e mà˝ wyst´puje o rozwód, poniewa˝ pragnie zalegalizowaç zwiàzek,

Gdyby nie nowelizacja Kodeksu Post´powania Cywilnego z 2005 roku, rozwód
paƒstwa S. przes∏oni∏by im ˝ycie na dobrych par´ lat. Tymczasem sàd z miejsca
skierowa∏ ich do mediacji.
– Jeszcze jako ma∏˝eƒstwo w przypadku
problemów wielokrotnie korzystaliÊmy z terapii ma∏˝eƒskiej, dlatego s∏yszàc s∏owo mediacja obawia∏em si´, ˝e ktoÊ b´dzie próbowa∏
mnie nak∏oniç do zmiany decyzji i powrotu do
˝ony – mówi pan Tomasz. – Ku mojemu zdumieniu nic takiego nie mia∏o miejsca.
– Najci´˝szym dla mnie momentem
w mediacji by∏y dobitne s∏owa mojego m´˝a, ˝e dla niego nie ma powrotu do ma∏˝eƒstwa. Do tamtej chwili chcia∏am go do
siebie przywiàzaç czymkolwiek, nawet
brakiem ustaleƒ co do podzia∏u firmy,
ograniczeniem kontaktu z dzieçmi. Wtedy
wszystko puÊci∏o, zrozumia∏am, ˝e to nie
ma sensu – wspomina pani Ma∏gorzata.

Trudna rozmowa
Jako odpowiedzialni rodzice paƒstwo S.
po pierwsze zgodzili si´ z sugestià wspólnego przedstawienia dzieciom (Dariusz
l.16 i Marek l.14) przygotowanego podczas mediacji stanowiska, ˝e rozwodzà si´
i w zwiàzku z tym rodzin´ czekajà zmiany,
jednak zawsze pozostanà kochajàcymi
swoje dzieci rodzicami i w dalszym ciàgu
b´dà wspólnie troszczyli si´ o nich.
– Obawia∏em si´ tej rozmowy tak bardzo, ˝e zapomnia∏em, co chc´ im powiedzieç. Pomog∏a kartka z wypracowanym
tekstem, ale i tak g∏os dr˝a∏ mi bardziej, ni˝
kiedy mówi∏em im, ˝e si´ wyprowadzam.
– Kiedy patrzy∏am na nich podczas tej nie∏atwej rozmowy, takich doros∏ych, a jednak
wcià˝ dzieci, mimo, cieszy∏am si´, ˝e oszcz´dziliÊmy im i sobie k∏ótni i walki o ich wp∏ywy.

Ustalenia
Nast´pnie mo˝na by∏o przejÊç do pozosta∏ych kwestii. Pan Tomasz mia∏ przejàç 100%
udzia∏ów w firmie za kwot´ x, którà mia∏
sp∏acaç ˝onie w kilku ratach (okreÊlono
szczegó∏owo form´ i terminy sp∏aty oraz konsekwencje w przypadku niewywiàzania si´
z tego zobowiàzania), paƒstwo S. uzgodnili
te˝ alimenty na dzieci i utrzymanie domu.
Nie∏atwe okaza∏o si´ ustalenie praw ma∏˝onków do pozosta∏ych sk∏adników majàtku: cz´Êç sumy, za którà paƒstwo S. nabyli
jedno z mieszkaƒ, stanowi∏ bowiem spadek
po ojcu pana Tomasza otrzymany w okresie
czasowej rozdzielnoÊci majàtkowej, a wybudowany ze wspólnych Êrodków dom wiejski
sta∏ na gruncie, który pani Ma∏gorzacie
przekaza∏a w spadku bezdzietna ciotka.
Ostatecznie paƒstwo S. zrobili wycen´ na
podstawie cen porównywalnych nieruchomoÊci w danej okolicy, okreÊlili swoje potrzeby zwiàzane z posiadaniem danej nieruchomoÊci i ustalili ich podzia∏.
Osobne spotkanie poÊwi´cono udzia∏owi pana Tomasza w wychowaniu dzieci
i opiece nad nimi (mia∏y mieszkaç z matkà), oraz sposób i terminy sp´dzania czasu wolnego i wakacji.

Z o∏ówkiem w r´ku
JeÊli komuÊ wydawa∏oby si´, ˝e to koƒczy
spraw´, by∏by w b∏´dzie. W tym momencie przeprowadzono porównanie ró˝nych
mo˝liwoÊci przeniesienia tytu∏u w∏asnoÊci. Okaza∏o si´ bowiem, ˝e ró˝nice
w kosztach wynikajàce z wyboru takiej
czy innej formy sà znaczàce. Ostatecznie

paƒstwo S. porzucili pierwotnà, sugerowanà przez prawnika opcj´ sprawy sàdowej o podzia∏ majàtku, gdy˝ wymaga∏oby
to zap∏acenia op∏aty sàdowej b´dàcej procentem wartoÊci majàtku oraz sta∏ej op∏aty na rzecz prawników obydwu stron za
prowadzenie sprawy przez ca∏y okres jej
trwania, na korzyÊç przeniesienia w∏asnoÊci jednym aktem notarialnym, co by∏o
mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e wczeÊniej osiàgn´li w tej kwestii porozumienie.
Tysiàce ludzi rocznie decyduje si´ na
rozstanie z partnerem – formalnym lub
nieformalnym. To, jak rozpocz´li swój
zwiàzek i prze˝yli wspólnie sp´dzony czas,
nale˝y do przesz∏oÊci. To, w jaki sposób
zakoƒczà zwiàzek, jest decyzjà, od której
zale˝y ich przysz∏oÊç.

***
JeÊli zainteresowa∏ Paƒstwa ten temat, za
miesiàc zapraszam na kolejnà ods∏on´ tajników mediacji. Tym z Paƒstwa, którzy
w swojej dzia∏alnoÊci biznesowej podpisujà rozliczne umowy przedstawi´ konsekwencje ró˝nych zapisów klauzuli roz■
strzygania sporów.
Anna M. Wróbel jest mediatorem sàdowym i ekspertem ds. komunikacji.
Specjalizuje si´ w rozwiàzywaniu
konfliktów biznesowych i rodzinnych.
Organizuje szkolenie: „Jak skutecznie komunikowaç si´, negocjowaç
i rozwiàzywaç konflikty? Czyli
sprawdzone techniki mediatorów”
www.houseofmediation.eu
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Kalendarz
Warsztat motywacji.
Jak uchroniç siebie i pracowników
przed wypaleniem zawodowym?

Miejsce: Centrum Finansowe Pu∏awska,
ul. Pu∏awska 15, Warszawa
Kontakt: Anna Ksobieraj
E-mail:
anna.ksobieraj@akademiamenedzera.net.pl
Telefon: 061 852 3353
www.akademiamenedzera.pl
BRAND PR

Miejsce: Warszawa
Kontakt: Karolina Sierociƒska-Acha
E-mail: karolina.sierocinska@iir.pl
Telefon: 022 420 5591
www.iir.pl

29–30 paêdziernika
Fundusze Unijne 2007-2013 – mo˝liwoÊci dofinansowania rozwoju przedsi´biorstw. Jak przygotowaç skutecznà
aplikacj´ o fundusze unijne

Miejsce: Warszawa
Kontakt: Magdalena Zajàc
E-mail: szkolenia@swisschamber.pl
Telefon: 022 652 5858
www.swisschamber.pl
II CIO SUMMIT

Miejsce: hotel Marriott, Warszawa
Kontakt: Joanna Jakubowska
E-mail: jjakubowska@topconsult.pl
Telefon: 022 440 7600
www.topconsult.pl

Stylowe apartamenty w nowej aran˝acji, z widokiem na park

30 paêdziernika
Monitoring rynku budowlanego
– konferencja

Miejsce: hotel Novotel Centrum,
ul. Marsza∏kowska,
Warszawa
Kontakt: Agnieszka Majsiej
E-mail: a.majsiej@asm-poland.com.pl
Telefon: 024 355 7732
www.asm-poland.com.pl

• Lokalizacja w centrum Warszawy
• Przestronne apartamenty: 1, 2 lub 3 sypialni
• Nowoczesna i funkcjonalna architektura
• NajnowoczeÊniejszy sprz´t audio-video
• Du˝e tarasy i balkony

• Szeroka gama usług hotelowych
• Strze˝ony parking podziemny
• Siłownia i sauna do wyłàcznego u˝ytku lokatorów
• Piwnica dla ka˝dego apartamentu
• Park i ogród wokół budynków
Firma
Holland Park Apartments - apartamenty z serwisem hotelowym na wynajem
zarzàdzajàca:

Holland Park Apartments 17/19 Ksià˝´ca str. 00-498 Warsaw tel: 48 22 58 45 900
fax 48 22 58 45 901 www.hollandparkapartments.pl, email: info@hollandparkapartments.pl

