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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2019 
Zarządu Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji” 

z dnia 19 czerwca 2019 r. 
 
 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZED OŚRODKIEM MEDIACYJNYM 
PRZY FUNDACJI „CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU MEDIACJI” 

 
 

§ 1. 
Zakres zastosowania 

1. Niniejszy Regulamin Ośrodka Mediacyjnego przy Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju 
Mediacji” (zwany dalej Regulaminem) stosuje się w następujących przypadkach: 

a) strony sporu wniosły zgodny wniosek do  Ośrodka Mediacyjnego o przeprowadzenie 
mediacji między nimi; uważa się, że istnieje wspólny wniosek stron 
o przeprowadzenie mediacji przez Ośrodek Mediacyjny także wówczas, gdy jedna ze 
stron sporu złożyła w Ośrodku Mediacyjnym wniosek o przeprowadzenie mediacji 
(zwany dalej wnioskiem), a druga strona w terminie 14 dni od doręczenia jej odpisu 
wniosku przez Ośrodek Mediacyjny poinformowała na piśmie Ośrodek Mediacyjny 
o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie mediacji; 

b) podpisując umowę, której dotyczy spór, strony zawarły w niej postanowienia 
dotyczące rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych na jej tle w drodze mediacji 
prowadzonej przez Ośrodek Mediacyjny o brzmieniu następującym lub podobnym: 
„W przypadku sporu związanego z niniejszą umową, strony zobowiązują się do 
skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem 
Ośrodka Mediacyjnego przy Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji” 
i wyrażają zgodę na określone w tym Regulaminie zasady mediacji"; 

c) strony zostały skierowane do Ośrodka Mediacyjnego na podstawie postanowienia 
sądu prowadzącego postępowanie w sprawie sporu zaistniałego między nimi lub sąd 
ten wyznaczył mediatora do przeprowadzenia mediacji między stronami z listy 
stałych mediatorów prowadzonej w Ośrodku Mediacyjnym. 

2. Wspólny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego powinien zawierać 
przynajmniej: 

a) oznaczenie stron postępowania oraz wskazanie ich danych teleadresowych, a także 
danych pełnomocników w przypadku ich ustanowienia, 

b) określenie przedmiotu sporu wraz z określeniem jego wartości w przypadku spraw 
o prawa majątkowe, 

c) zwięzłe przedstawienie stanowisk stron, 
d) podpisy stron, 
e) dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej i opłaty mediacyjnej w wysokości wynikającej 

z Załącznika do niniejszego Regulaminu. 
3. Wspólny wniosek stron może również zawierać: 

a) wskazanie innego miejsca prowadzenia mediacji niż Poznań, ul. Młyńska 3/13, 
b) wniosek o wyznaczenie mediatora przez Prezydium Ośrodka Mediacyjnego, 
c) wskazanie mediatora z Listy mediatorów prowadzonej przez Ośrodek Mediacyjny, 
d) spis załączników. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wniosku 
składanego przez jedną ze stron. 

5. Do wniosku składanego przez jedną ze stron należy dołączyć jego odpisy w ilości 
umożliwiającej ich doręczenie pozostałym uczestnikom postępowania mediacyjnego. 
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§ 2. 
Zasady postępowania mediacyjnego 

1. Mediatorzy prowadzą postępowanie kierując się zasadami słuszności i obiektywizmu oraz 
wolą stron, w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z zasadą bezstronności. 

2. Mediator może odbywać sesje mediacyjne z każdą ze stron pod nieobecność drugiej strony, 
z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym fakcie drugiej strony najpóźniej przy 
najbliższym spotkaniu z jej udziałem. 

3. Mediator może proponować stronom korzystanie z wiedzy ekspertów. 
 

§ 3. 
Wybór lub wyznaczenie mediatorów 

1. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone przez jednego mediatora wybranego wspólnie 
przez strony sporu lub wyznaczonego przez Prezydium Ośrodka Mediacyjnego z Listy 
mediatorów, lub przez sąd kierujący sprawę do mediacji. 

2. Jeżeli strony nie wyznaczyły wspólnie mediatora ani nie wniosły o wyznaczenie mediatora 
przez Prezydium Ośrodka Mediacyjnego, niezwłocznie po wszczęciu postępowania 
mediacyjnego Prezydium Ośrodka wyznacza mediatora. 

3. Każda ze stron może żądać wyłączenia mediatora składając wniosek o jego wyłączenie do 
Prezydium Ośrodka Mediacyjnego. 

4. Prezydium Ośrodka Mediacyjnego niezwłocznie rozpoznaje wniosek o wyłączenie mediatora 
i w razie zasadności wniosku wyznacza innego. 

5. Przed przyjęciem funkcji w każdej kolejnej sprawie, mediator składa w Ośrodku Mediacyjnym 
pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności. 

6. Wyznaczony mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, 
o których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, Prezydium Ośrodka 
Mediacyjnego, a jeżeli strony do mediacji skierował sąd – również sąd. 

7. Prezydium Ośrodka Mediacyjnego może w razie uzasadnionej potrzeby zlecić 
przeprowadzenie mediacji mediatorowi spoza Listy. 

 
§ 4. 

Miejsce postępowania mediacyjnego 
Miejscem postępowania mediacyjnego jest Poznań, ul. Młyńska 3/13, z tym że Prezydium Ośrodka 
Mediacyjnego może wyrazić zgodę na przeprowadzenie mediacji także w innym miejscu, jeśli jest to 
uzasadnione szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza gdy sprawę do mediacji skierował sąd lub 
właściwy organ mający siedzibę w innej miejscowości. 
 

§ 5. 
Język postępowania mediacyjnego 

Językiem postępowania mediacyjnego jest język polski. 
 

§ 6. 
Wszczęcie mediacji 

1. Mediacja, o której mowa w § 1 ust. 1 punkt a) i b) rozpoczyna się z datą wpłynięcia do 
Ośrodka Mediacyjnego wspólnego pisemnego wniosku stron sporu spełniającego wymogi 
określone w  § 1 ust. 2 i 5 Regulaminu o przeprowadzenie mediacji lub z dniem otrzymania 
przez Prezydium oświadczenia drugiej strony o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie 
mediacji. 

2. W przypadku gdy wniosek o przeprowadzenie mediacji nie został złożony wspólnie przez 
wszystkie strony, Prezydium Ośrodka Mediacyjnego przesyła niezwłocznie kopię wniosku 
pozostałym stronom sporu. Pozostałe strony, wyrażając zgodę na przeprowadzenie mediacji 
w terminie 14 dni, mogą wraz z nią złożyć odpowiedź na wniosek o przeprowadzenie 
mediacji. 
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§ 7. 

Postępowanie mediacyjne 
1. Strony mogą działać podczas mediacji osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników. 
2. Postępowanie mediacyjne odbywa się na sesjach mediacyjnych, które nie powinny 

jednorazowo trwać dłużej niż 2 godziny. 
3. Po uzgodnieniu ze stronami, mediator określa termin i miejsce pierwszej sesji mediacyjnej 

oraz dokonuje odpowiedniego powiadomienia stron. 
4. Na każdym etapie postępowania mediator może zwrócić się do stron o przedstawienie 

dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę mediator ujawnia drugiej 
stronie, chyba że udzielając ich strona zastrzegła, że mediator ma je zachować w poufności. 

5. Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze, a w szczególności 
do przedkładania odpowiednich dokumentów, składania wyjaśnień i uczestniczenia w sesjach 
mediacyjnych. W sesji mediacyjnej mogą brać udział osoby trzecie, na których obecność 
wyrażą zgodę obie strony. 

6. Koszty związane z postępowaniem mediacyjnym określa Załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 8. 

Rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego 
1. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas 

przeprowadzenia mediacji, strony, imię i nazwisko mediatora, a ponadto wynik mediacji. 
Protokół podpisują mediator oraz strony, a w wypadku odmowy złożenia podpisu mediator 
sporządza notatkę na tę okoliczność. 

2. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo 
załącza się do niego. Ugoda jest podpisywana przez strony. Niemożność podpisania ugody 
mediator stwierdza w protokole. 

3. Protokół postępowania mediacyjnego przechowuje się w archiwum Ośrodka Mediacyjnego 
wraz z kopią wniosku o przeprowadzenie mediacji i ewentualnie kopią zawartej ugody przez 
okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania mediacyjnego. 

4. Przechowywane w archiwum Ośrodka Mediacyjnego dokumenty mogą być udostępniane 
tylko stronom lub upoważnionym przez nie osobom. 

 
§ 9. 

Poufny charakter postępowania mediacyjnego 
1. Fakt odbycia mediacji i jej przebieg ma charakter poufny. Informacje przekazane 

mediatorowi przez strony lub inne osoby podczas postępowania mediacyjnego, nie mogą być 
przez niego ujawniane. 

2. Strony są zobowiązane do przestrzegania poufności postępowania mediacyjnego i nie mogą 
wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu sądowym, 
arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, żadnych faktów i dokumentów ujawnionych w toku 
postępowania mediacyjnego. 

3. Strony nie mogą powoływać się na poufny charakter postępowania mediacyjnego celem 
utajnienia okoliczności, na które powoływały się w jego toku, a które mogą być ustalone 
także poza postępowaniem mediacyjnym. 

 
§ 10. 

Ugoda 
1. Po zawarciu ugody i na zgodne żądanie stron, mediator niezwłocznie składa ugodę w sądzie, 

który byłby właściwy do rozpoznawania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej. 
2. W razie skierowania sprawy do mediacji przez sąd, mediator składa ugodę w sądzie 

rozpoznającym sprawę. 
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3. Po zawarciu ugody przed mediatorem i złożeniu jej w sądzie, strona składa w sądzie wniosek 
o przeprowadzenie postępowania co do zatwierdzenia ugody poprzez nadanie jej klauzuli 
wykonalności lub – gdy ugoda nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji – poprzez jej 
zatwierdzenie postanowieniem. 

4. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody 
zawartej przed sądem. 

 
§ 11. 

Zakończenie postępowania mediacyjnego 
1. Postępowanie mediacyjne kończy się: 

a) zawarciem przez strony pisemnej ugody; 
b) złożeniem przez mediatora stronom oświadczenia na piśmie o bezcelowości lub 

niemożności prowadzenia dalszego postępowania mediacyjnego; 
c) złożeniem przez stronę oświadczenia o wycofaniu się z postępowania mediacyjnego; 
d) z upływem czasu wyznaczonego przez Sąd; 
e) w terminie 7 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin do wniesienia przez 

strony należnych opłat. 
2. W sprawie zakończonej w postępowaniu mediacyjnym strony mogą złożyć wniosek 

o ponowne wszczęcie postępowania mediacyjnego; wówczas stosuje się tryb jak dla każdego 
nowego wniosku o mediację. 

 
§ 12. 

Odpowiedzialność prawna Ośrodka Mediacyjnego i mediatora 
Ośrodek Mediacyjny i mediator nie ponoszą wobec stron postępowania odpowiedzialności za 
działania związane z postępowaniem mediacyjnym toczącym się według postanowień niniejszego 
Regulaminu, poza przypadkami winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 
 

§ 13. 
Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w szczególności w odniesieniu do 
postępowań mediacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c, zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy regulujące postępowanie mediacyjne. 

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego: 
a) w którym biorą udział więcej niż dwie strony; 
b) w którym strony lub Prezydium Ośrodka Mediacyjnego, za zgodą stron, uznają za 

uzasadnione wyznaczenie więcej niż jednego mediatora. 
3. Ewentualne wątpliwości związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu rozstrzyga 

Prezydium Ośrodka Mediacyjnego. 


