Zgoda na mediację
Dane uczestnika mediacji:

Imi i nazwisko:
Adres:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
1.

Niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na udział w postępowaniu
przez wyznaczonego/wybranego mediatora, w sprawie o:

mediacyjnym, prowadzonym

Naley wskaza rodzaj sprawy i [w przypadku mediacji sdowej] sygnatur akt
2.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacjami na temat mediacji i akceptuję zasady
mediacji [w szczególności dobrowolność, poufność, bezstronność, neutralność, równość stron,
akceptowalność, wzajemny szacunek i dobra wola w dążeniu do porozumienia] oraz koszty
postępowania mediacyjnego, wynikające z [w przypadku mediacji ze skierowania sądu]
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości
wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
lub [w przypadku mediacji umownych] cennika mediatora. Jestem świadomy/-a, że koszty
mediacji są niezależne od wyniku mediacji.

3.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i faktów, o jakich
dowiedziałem się od stron i osób z nimi powiązanych, w trakcie trwania postępowania mediacyjnego,
a także od osób trzecich biorących udział w mediacji, w tym nienagrywania posiedzeń mediacyjnych
i zniszczenia wszystkich notatek sporządzonych podczas spotkań po zakończeniu postępowania
mediacyjnego.

4.

Przyjmuję do wiadomości, że wypracowana w toku mediacji ugoda jest ugodą stron i to strony
ponoszą odpowiedzialność za jej treść i realizację zawartych w niej postanowień.
Mediator nie ponosi odpowiedzialności za treść ugody, ani jej realizację, dlatego zaleca się konsultację
ugody z prawnikiem.

5.

Przyjmuję do wiadomości, że podpisanie ugody mediacyjnej oznacza zgodę na wystąpienie
z wnioskiem o zatwierdzenie ugody przez Sąd. Ugoda nie może być sprzeczna z prawem lub
zasadami współżycia społecznego albo zmierzać do obejścia prawa, a także nie może zawierać
sprzeczności lub być niezrozumiała, w przeciwnym wypadku Sąd odmówi jej zatwierdzenia.

6.

[Mediacja online] Zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego połączenia oraz warunków
umożliwiających zachowanie pełnej poufności podczas mediacji online, prowadzonej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.

7.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Miejscowość, data, podpis
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