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REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO 

 

§ 1 

cele postępowania mediacyjnego – rola stron i mediatora 

 

1. Celem postępowania mediacyjnego jest konsensualne zakończenie sporu zaistniałego 

między stronami na etapie sądowym lub przedsądowym.  

2. Mediator nie rozstrzyga sporu, lecz jako bezstronna i neutralna osoba trzecia pomaga 

stronom w osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody 

3. Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze w celu 

konsensualnego zakończenia sporu – w szczególności strony zobowiązują się do 

uczestniczenia w posiedzeniach mediacyjnych i spotkaniach, składania wyjaśnień i 

przedstawiania na żądanie mediatora niezbędnych dokumentów 

 

 

§ 2 

niejawność postępowania mediacyjnego 

 

1. Postępowanie mediacyjne jest niejawne. Stronom mediacji nie wolno powoływać się 

ani ujawniać przebiegu mediacji i ujawnionych stanowisk stron przed sądem. 

2. Informacje przekazane mediatorowi w trakcie mediacji są poufne. Mediator nie może 

być świadkiem w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym na 

okoliczność faktów i twierdzeń ujawnionych w postępowaniu mediacyjnym, o ile 

strony solidarnie nie zwolnią go z tego obowiązku. 

 

 

§ 3  

wszczęcie postępowania mediacyjnego 

 

1. Postępowanie mediacyjne zostaje wszczęte: 

a) na podstawie umowy o mediację zawartej przez strony z mediatorem, 

b) w wyniku skierowania przez stronę wniosku o przeprowadzenie mediacji 

c) na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji; 

2. Mediacja nie zostaje wszczęta mimo skierowania przez stronę wniosku 

o przeprowadzenie mediacji, jeżeli w ciągu tygodnia od doręczenia wniosku mediator 

odmówi przeprowadzenia mediacji bądź druga strona nie wyrazi zgody na mediację 
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lub osobę mediatora. 

3. Warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron na prowadzenie mediacji i co do 

osoby mediatora w postaci adw. Beaty Bronowickiej. 

 

 

§ 4 

posiedzenia mediacyjne 

 

1. Postępowanie mediacyjne odbywa się na posiedzeniach mediacyjnych wyznaczanych 

przez mediatora z udziałem obu stron, w terminie uzgodnionym ze stronami. 

2. Mediator może odbywać spotkania z każdą ze stron pod nieobecność drugiej strony 

3. Posiedzenia mediacyjne i spotkania odbywają się w siedzibie mediatora przy ul. 

Krasińskiego 15a/7 we Wrocławiu. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za 

zgodą obu stron posiedzenia mediacyjne mogą odbywać się w innym miejscu. 

4. Z posiedzeń sporządza się protokół podpisany przez strony uczestniczące w 

posiedzeniu i mediatora. 

 

 

§ 5  

zakończenie postępowania mediacyjnego 

 

1. Postępowanie mediacyjne kończy się 

a) zawarciem przez strony ugody, 

b) złożeniem przez mediatora pisemnego oświadczenia o bezcelowości lub niemożności 

prowadzenia dalszego postępowania mediacyjnego do protokołu mediacji i poinformowania o 

tym stron , 

c) rezygnacji jednej bądź obu stron z mediacji, 

d) upływu czasu przeznaczonego na mediację; 

2. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się czas i miejsce 

przeprowadzenia mediacji, a także imię i nazwisko (nazwę) i adresy stron, wskazuje 

mediatora a także wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. 

3. Ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Ugodę podpisują strony 

mediacji. 

4. Mediator doręcza protokół mediacji oraz ugodę: 

a) właściwemu sądowi - W przypadku mediacji wszczętej w wyniku skierowania stron do 

mediacji 

b) stronom – w przypadku mediacji wszczętej w wyniku umowy stron 


