
REGULAMIN POSTĘPOWANIA 
PRZED  OŚRODKIEM MEDIACYJNYM STOWARZYSZENIA PACTUM

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin Os�rodka Mediacyjnego  Stowarzyszenia Pactum  (dalej: „Regulamin")
stosuje się w następujących przypadkach:
a)  strony  sporu  wniosły  zgodny  wniosek  do  Os�rodka  Mediacyjnego  o  przeprowadzenie
mediacji  między  nimi;  uwaz(a  się,  z(e  istnieje  wspo� lny  wniosek  stron  o  przeprowadzenie
mediacji  przez  Os�rodek  Mediacyjny  takz(e  wo� wczas,  gdy  jedna  ze  stron  sporu  złoz(yła
w  Os�rodku  Mediacyjnym  wniosek  o  przeprowadzenie  mediacji  (zwany  dalej  wnioskiem),
a druga strona w terminie 14 dni od doręczenia jej odpisu wniosku przez Os�rodek Mediacyjny
poinformowała  na  pis�mie  Os�rodek  Mediacyjny  o  wyraz(eniu  zgody  na  przeprowadzenie
mediacji; 
b) podpisując umowę, kto� rej dotyczy spo� r, strony zawarły w niej postanowienia dotyczące
rozwiązywania wszelkich sporo� w wynikłych na jej tle w drodze mediacji prowadzonej przez
Os�rodek  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  Os�rodka  Mediacyjnego
Stowarzyszenia Pactum i wyraz(ają zgodę na okres� lone w tym Regulaminie zasady mediacji"; 
c)  strony zostały skierowane do Os�rodka 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
mediatoro� w prowadzonej w Os�rodku Mediacyjnym.
2.  Wspo� lny  wniosek  stron  o  przeprowadzenie  postępowania  mediacyjnego  powinien
zawierac�, w szczego� lnos�ci:
a) oznaczenie stron postępowania oraz wskazanie ich danych teleadresowych, a takz(e danych
pełnomocniko� w w przypadku ich ustanowienia,;
b)  okres�lenie  przedmiotu  sporu  wraz  z  okres� leniem  jego  wartos�ci  w  przypadku  spraw
o prawa majątkowe;
c) zwięzłe przedstawienie stanowisk stron;
d) podpisy stron;
e) dowo� d wniesienia opłaty. 
3. Wspo� lny wniosek stron moz(e ro� wniez(  zawierac�:
a) wskazanie innego miejsca prowadzenia mediacji niz(  74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 38;
b) wniosek o wyznaczenie mediatora przez Prezydium Os�rodka Mediacyjnego;
c) wskazanie mediatora z Listy mediatoro� w prowadzonej przez Os�rodek Mediacyjny;
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d) spis załączniko� w.
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  nalez(y  dołączyc�  jego  odpisy  w  ilos�ci
umoz( liwiającej ich doręczenie pozostałym uczestnikom postępowania mediacyjnego.

§ 2.
Zasady prowadzenia mediacji

1. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone przez jednego mediatora wybranego wspo� lnie
przez  strony  sporu,  lub  wyznaczonego  przez  Prezydium  Os�rodka  Mediacyjnego  z  listy
mediatoro� w, lub przez sąd kierujący sprawę do mediacji.
2. Kaz(da ze stron moz(e z(ądac�  wyłączenia mediatora składając wniosek o jego wyłączenie do
Prezydium Os�rodka Mediacyjnego.
3.  Miejscem  postępowania  mediacyjnego  jest  Dębno  (74-400),  ul.  Mickiewicza  38,
z  zastrzez(eniem, iz(  Prezydium  Os�rodka  Mediacyjnego  moz(e  wyrazic�  zgodę  na
przeprowadzenie  mediacji  takz(e  w  innym  miejscu  lub  za  pos�rednictwem  s�rodko� w
porozumiewania się na odległos�c�. 

§ 3.
Postępowanie mediacyjne

1. Mediacja, o kto� rej mowa w § 1 ust. 1 pkt a i b Regulaminu rozpoczyna się z datą wpłynięcia
do Os�rodka Mediacyjnego wspo� lnego pisemnego wniosku stron sporu spełniającego wymogi
okres� lone w § 1 ust. 2 i 5 Regulaminu o przeprowadzenie mediacji lub z dniem otrzymania
przez  Prezydium  os�wiadczenia  drugiej  strony  o  wyraz(eniu  zgody  na  przeprowadzenie
mediacji.
2. W przypadku gdy wniosek o przeprowadzenie mediacji nie został złoz(ony wspo� lnie przez
wszystkie  strony,  Prezydium Os�rodka  Mediacyjnego  przesyła  niezwłocznie  kopię wniosku
pozostałym  stronom.  Pozostałe  strony,  wyraz(ając  zgodę  na  przeprowadzenie  mediacji
w  terminie  14 dni,  mogą  wraz  z  nią  złoz(yc�  odpowiedz�  na  wniosek  o  przeprowadzenie
mediacji.
3. Po uzgodnieniu ze stronami, mediator okres�la termin i miejsce pierwszej sesji mediacyjnej
oraz dokonuje odpowiedniego powiadomienia stron.
4.  Koszty  związane  z  postępowaniem  mediacyjnym  okres�la  Cennik  Mediacji  Os�rodka
Mediacyjnego Stowarzyszenia Pactum.
5.  Jez(eli  strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się  w protokole  albo
załącza się do niego.  Ugoda jest podpisywana przez strony. Niemoz(nos�c�  podpisania ugody
mediator stwierdza w protokole.
6. Protoko� ł postępowania mediacyjnego przechowuje się w archiwum Os�rodka Mediacyjnego 
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wraz z kopią wniosku o przeprowadzenie mediacji i ewentualnie kopią zawartej ugody przez
okres 5 lat od dnia zakon� czenia postępowania mediacyjnego.

§ 4.
Ugoda

1.  Po  zawarciu  ugody  i  na  zgodne  z(ądanie  stron,  mediator  niezwłocznie  składa  ugodę
w sądzie, kto� ry byłby włas�ciwy do rozpoznawania sprawy.
2.  W  razie  skierowania  sprawy  do  mediacji  przez  sąd,  mediator  składa  ugodę  w  sądzie
rozpoznającym sprawę.
3.  Po  zawarciu  ugody  przed  mediatorem  i  złoz(eniu  jej  w  sądzie,  strona  składa  w  sądzie
wniosek o przeprowadzenie postępowania co do zatwierdzenia ugody poprzez nadanie jej
klauzuli wykonalnos�ci lub - gdy ugoda nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji - poprzez
jej zatwierdzenie postanowieniem.
4. Postępowanie mediacyjne kon� czy się:
a) zawarciem przez strony pisemnej ugody;
b)  złoz(eniem  przez  mediatora  stronom  os�wiadczenia  na  pis�mie  o bezcelowos�ci
lub niemoz(nos�ci prowadzenia dalszego postępowania mediacyjnego;
c) złoz(eniem przez stronę os�wiadczenia o wycofaniu się z postępowania mediacyjnego;
d)  z  upływem  czasu  wyznaczonego  przez  Sąd  (w  przypadku  mediacji  ze  skierowania
sądowego),
e) z upływem czasu na uzupełnienie brako� w formalnych wniosku o mediację (w przypadku
mediacji umownych). 
5.  W  sprawie  zakon� czonej  w  postępowaniu  mediacyjnym  strony  mogą  złoz(yc�  wniosek
o ponowne wszczęcie postępowania mediacyjnego.

§ 5.
Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące prawa. 
2.  Ewentualne  wątpliwos�ci  związane  ze  stosowaniem  niniejszego  Regulaminu  rozstrzyga
Prezydium Os�rodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Pactum. 
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