
UMOWA 
O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI 

 
zawarta w dniu _______________________ roku w _________________________________________________________

pomiędzy: 

1)  __________________________________________,  mediatorem  wpisanym  na  listę  Os�rodka
Mediacyjnego Stowarzyszenia Pactum z siedzibą w Dębnie (74-400 Dębno, ul.  Mickiewicza
38), zwanym dalej „Mediatorem”,

a 

2)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1 .

1.  Mediator  zobowiązuje  się  do  zorganizowania  i  przeprowadzenia  mediacji  oraz  do
sporządzenia protokołu z przebiegu mediacji po jej zakon� czeniu oraz ugody.
2. Mediacja będzie przeprowadzona w siedzibie Os�rodka Mediacyjnego/zdalnie/ _______
3. Językiem mediacji będzie język polski.

§ 2.

1. Mediator zobowiązuje się do przeprowadzenia mediacji zgodnie z Regulaminem Os�rodka
Mediacyjnego.  Mediator  zobowiązuje  się  przede  wszystkim  do  przeprowadzenia  mediacji
w sposo� b profesjonalny, z poszanowaniem zasady bezstronnos�ci, poufnos�ci i zaufania.
2. Mediator prowadzący postępowanie mediacyjne oraz Os�rodek Mediacyjny Stowarzyszenia
Pactum  nie  ponoszą  odpowiedzialnos�ci  za  działanie  lub  zaniechanie  związane
z przeprowadzeniem mediacji.
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§ 3.

1.  Strony  os�wiadczają,  z4e  zapoznały  się  z  Regulaminem  Os�rodka  Mediacyjnego
Stowarzyszenia Pactum, akceptują jego tres�c�, przyjmują do stosowania oraz zobowiązują się
do poniesienia koszto� w mediacji na zasadach i w wysokos�ci okres�lonej w cenniku Os�rodka
Mediacyjnego Stowarzyszenia Pactum.
2.  Uczestnicy  mediacji  zobowiązują  się  do zachowania  w tajemnicy  wszystkich  informacji
uzyskanych w toku postępowania mediacyjnego.
 

§ 4.

1. Strony mogą wypowiedziec� umowę bez podania przyczyny.
2. Wypowiedzenie umowy powinno byc�  złoz4one mediatorowi prowadzącemu mediacje bądz�
Prezydium  Os�rodka  Mediacyjnego  pisemnie,  mailem  bądz�  ustnie  na  posiedzeniu
mediacyjnym.
3. Mediator moz4e wypowiedziec�  umowę jedynie z waz4nych powodo� w, o czym niezwłocznie
powiadomi Os�rodek Mediacyjny lub / i  Sąd,  pisemnie,  mailem bądz�  ustnie na posiedzeniu
mediacyjnym.

§ 5.

W przypadku sporu powstałego na tle wykonywania niniejszej umowy sądem włas�ciwym dla
rozwiązania  sporu  będzie  sąd  włas�ciwy  ze  względu  siedzibę  Stowarzyszenia  Pactum
z siedzibą w Dębnie (74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 38). 

§ 6.

W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
cywilnego.

§ 7.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kaz4dej
ze Stron i 1 (jednym) dla Mediatora. 
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