Umowa o mediację
zawarta dnia ………………….. w Gdyni pomiędzy:
.............................................................................,
…………………………….…………….

ul.

zamieszkałym/ą

w

lub

........................................................................,

z

siedzibą

legitymującym/ą

w:
się

dowodem tożsamości (seria i numer)* …………………………….lub wpisanym/ą do Krajowego Rejestru
Sądowego

pod

numerem*:

………………………………lub

posiadającym/ą

NIP

o

numerze*

…………………………….., reprezentowanym/ą przez …………………………………………………………………………….………
* (niewłaściwe skreślić)
oraz
.............................................................................,
…………………………….…………….

ul.

zamieszkałym/ą

w

lub

........................................................................,

z

siedzibą

legitymującym/ą

w:
się

dowodem tożsamości (seria i numer)* …………………………….lub wpisanym/ą do Krajowego Rejestru
Sądowego

pod

numerem*:

………………………………lub

posiadającym/ą

NIP

o

numerze*

…………………………….., reprezentowanym/ą przez ………………………………………………………………………………….…
* (niewłaściwe skreślić)
zwanymi dalej stronami
a
mediatorem Aleksandrą Lewandowską, Kancelaria Mediacyjna Aleksandra Lewandowska, z siedzibą
przy ul. Władysława IV/43, 81-395 Gdynia
zwaną dalej mediatorem
§1
1. Przedmiotem mediacji jest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................................................................................
(określenie zakresu lub przedmiotu sporu którego dotyczy mediacja, wartość przedmiotu sporu)
2. Strony zgodnie akceptują jako mediatora Panią Aleksandrę Lewandowską, wpisaną na listę
stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
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3. Strony wyrażają zgodę na ................. dniowy czas trwania mediacji, tj. do dnia ……….………r.
Powyższy termin można przedłużyć na zgodny wniosek stron.
§2
1. Strony

zobowiązują się do poniesienia kosztów mediacji oraz wynagrodzenia mediatora

w równych częściach. Koszty mediacji i wynagrodzenie mediatora wynoszą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................................................
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, płatne są gotówką lub przelewem na nr konta:
……………………………………………………………….. w ciągu 7 dni od przekazania stronom podpisanego
protokołu z przebiegu mediacji oraz faktury wystawionej przez mediatora.
§3
1. Językiem mediacji będzie język polski.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w toku
postępowania mediacyjnego oraz oświadczają, że przystępują do mediacji w dobrej wierze.
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3. Uwzględniając treść art. 259 Kodeksu postępowania cywilnego, mówiącą że mediator nie może
być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba
że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji - strony zobowiązują się nie
powoływać mediatora na świadka w postępowaniu sądowym.
4. Strony oświadczają, że zapoznały się z regulaminem postępowania mediacyjnego, który stanowi
załącznik do niniejszej umowy i akceptują jego postanowienia.
§4
1. Mediator

zobowiązuje

się

do zorganizowania

i

przeprowadzenia

mediacji

w

sposób

profesjonalny, z poszanowaniem zasady bezstronności, poufności i zaufania oraz do
sporządzenia protokołu z przebiegu mediacji po jej zakończeniu stosownie do przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Mediator może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów o czym niezwłocznie
powiadomi strony lub/i Sąd, pisemnie, mailem bądź ustnie na posiedzeniu mediacyjnym.
3. Strony mogą wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny.
4. Wypowiedzenie umowy powinno być złożone mediatorowi prowadzącemu mediacje pisemnie,
mailem bądź ustnie na posiedzeniu mediacyjnym.
5. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z mediacją, w następstwie
jego działania lub zaniechania.
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§5
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.
2. W przypadku sporu powstałego na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się w
pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozwiązania sporu. Sądem właściwym dla
rozwiązania sporu będzie sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby mediatora.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron, i jednym
dla mediatora.

STRONA

STRONA
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MEDIATOR

