
UMOWA O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI 
nr …………………………………………… 

 
zawarta w dniu ……………………………. r. w Poznaniu pomiędzy: 
 
………………………………………….., mediatorem wpisanym na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 
„Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji” w Poznaniu (61-729 Poznań) przy ul. Młyńskiej 3/13 
zwanym dalej Mediatorem 
 
a Stronami 
 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. Mediator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia mediacji oraz do 
sporządzenia protokołu z przebiegu mediacji po jej zakończeniu oraz ugody. 

2. Mediacja będzie przeprowadzona w siedzibie Ośrodka Mediacyjnego. 
3. Językiem mediacji będzie język polski. 
4. Mediator zobowiązuje się do przeprowadzenia mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka 

Mediacyjnego. Mediator zobowiązuje się przede wszystkim do przeprowadzenia mediacji 
w sposób profesjonalny, z poszanowaniem zasady bezstronności, poufności i zaufania. 

5. Uczestnicy mediacji zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
uzyskanych w toku postępowania mediacyjnego. 

6. Strony zobowiązują się do poniesienia kosztów mediacji na zasadach i w wysokości 
określonej w Załączniku do Regulaminu Postępowania przed Ośrodkiem Mediacyjnym przy 
Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”.  

7. Strony oświadczają, że zapoznały się z Regulaminem Postępowania przed Ośrodkiem 
Mediacyjnym przy Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji” i taryfą opłat, akceptują 
ich treść i przyjmują do stosowania. 

8. Strony mogą wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny. 
9. Wypowiedzenie umowy powinno być złożone mediatorowi prowadzącemu mediacje bądź 

Prezydium Ośrodka Mediacyjnego pisemnie, mailem bądź ustnie na posiedzeniu 
mediacyjnym. 

10. Mediator może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie 
powiadomi Ośrodek Mediacyjny lub / i Sąd, pisemnie, mailem bądź ustnie na posiedzeniu 
mediacyjnym. 

11. Mediator prowadzący postępowanie mediacyjne, Ośrodek Mediacyjny oraz Fundacja 
„Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji” nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub 
zaniechanie związane z przeprowadzeniem mediacji. 

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. 

13. W przypadku sporu powstałego na tle wykonywania niniejszej umowy sądem właściwym dla 
rozwiązania sporu będzie sąd właściwy ze względu siedzibę Fundacji „Centrum Promocji 
i Rozwoju Mediacji”. 

14. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron 
i jednym dla mediatora. 

 
 

       ……………………………………………… 
 

………………………………………………    ……………………………………………… 
   STRONY      MEDIATOR 


