…………………………………………..

dnia ……………… …………..

Umowa o przeprowadzenie mediacji
Zawarta w dniu .................................................... r. pomiędzy:
Barbarą Kalwasińską, prowadzącą we własnym imieniu i na własny rachunek działalność
gospodarczą pod nazwą Barbara Kalwasińska, z siedzibą w Lutyni, ul.Polna 8, 55-330 Lutynia
(NIP 699-168-88-15) tel kontaktowy 690-497-415, email biuro@StepByStep.com.pl
zwaną dalej Mediatorem,
a (Strona 1)
.......................................................................................................................................................
zam.
………………………………………………………………………………………………….
PESEL …………………………Tel kontaktowy …….………………….
Adres email ……………………………………………………………………………………
i (Strona 2)
.......................................................................................................................................................
zam.
………………………………………………………………………………………………….
PESEL ……………………… Tel kontaktowy …….…………………..
Adres email ……………………………………………………………………………………
– zwanymi dalej Stronami.
Strony w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych zgodnie i dobrowolnie zdecydowały się na
uczestnictwo w postępowaniu mediacyjnym przy udziale mediatora Barbary Kalwasińskiej.
Strony przyjmują do wiadomości, iż Mediator nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o
rozwiązaniu konfliktu lub co do treści zawieranej ugody, a postępowanie mediacyjne może
prowadzić do zawarcia skutecznej ugody, tylko wówczas, kiedy Strony gotowe są do współpracy
oraz wspólnych uzgodnień. Wobec powyższego Strony oraz Mediator postanawiają, co następuje:
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§ 1. Przedmiot mediacji
Przedmiotem niniejszej Umowy mediacyjnej (zwanej dalej „Umową”) jest przeprowadzenie
mediacji w zakresie: .....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
§ 2. Zasady mediacji
Strony oraz Mediator przyjmują do wiadomości i akceptują zasady obowiązujące w
postępowaniu mediacyjnym:
1) bezstronność i neutralność – Mediator nie narzuca swoich opinii, nie preferuje jednej ze
Stron konfliktu; równo dzieli czas i uwagę;
2) dobrowolność – Strony uczestniczą w mediacji z własnej woli i w każdej chwili mają prawo z
niej zrezygnować;
3) poufność – Mediator i Strony mogą przekazać na zewnątrz tylko to, co zostanie uzgodnione i
na co jest wyraźna zgoda Stron.
4) miejsce mediacji (*)
- biuro Mediatora ul Batorego 9/2, 55-330 Wróblowice
- Mediacja on-line (mediator wysyła link do spotkania na wskazany przez strony adres
mailowy)
§ 3. Wynagrodzenie mediatora
1. Strony uzgodniły całkowity koszt mediacji / koszt mediacji za spotkanie do 1,5h (*) w kwocie
…………………………………………………………. zł netto (+23% VAT)
brutto ………………………….. zł.
Koszty mediacji na podstawie wystawionego paragonu fiskalnego poniesie każda ze Stron w
równych częściach / poniosą Strony w proporcji ustalonej między stronami (*).
Strona 1 ………… % = ………………… zł netto + 23%VAT = ……………… zł Brutto
Strona 2 ………… % = ………………… zł netto + 23%VAT = ……………… zł Brutto
Faktura VAT może być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli Strona
poinformuje Mediatora o potrzebie wystawienia faktury i poda dane niezbędne do
wystawienia faktury (faktura VAT do paragonu może być wystawiona wyłącznie gdy paragon
zawiera numer NIP).
2. Mediator ma prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej Umowie, bez względu na
efekt postępowania mediacyjnego, tzn. nawet wówczas, gdy nie zakończy się ono
podpisaniem ugody między Stronami.
3. Strony zobowiązują się dokonać zapłaty należności PRZED przystąpieniem do mediacji
gotówką w biurze mediatora, blikiem lub przelewem na rachunek Mediatora w Banku
mBank, Nr 81 1140 2004 0000 3502 7760 3445, a jej uiszczenie jest warunkiem
przystąpienia do mediacji.
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§ 4. Zakończenie postępowania, rozwiązanie Umowy
1. Umowa o przeprowadzenie mediacji obowiązuje do czasu zawarcia skutecznej ugody przez
Strony lub też po oświadczeniu jednej bądź obu Stron, złożonym Mediatorowi, iż rezygnuje z
dalszego uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym.
2. Wypowiedzenie umowy o przeprowadzenie mediacji przez jedną ze Stron skutkuje jej
rozwiązaniem również w stosunku do drugiej Strony.
3. Mediatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o mediację w każdym czasie ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
a) w jego ocenie nie istnieje szansa na dojście do porozumienia pomiędzy Stronami na drodze
mediacji,
b) wynagrodzenie mediatora nie zostało zapłacone w wymaganym terminie,
c) w trakcie postępowania mediacyjnego ujawnią się okoliczności, które uniemożliwiają
Mediatorowi zachowanie neutralności,
d) jeżeli Strony nie przestrzegają postanowień niniejszej Umowy.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Stwierdzenie nieważności jakiegokolwiek zapisu niniejszej Umowy nie spowoduje
nieważności całej Umowy. W wyżej określonym przypadku Strony mediacji i Mediator
dokonają stosownej zmiany Umowy – kierując się zgodną z celem zawarcia Umowy
interpretacją pozostałych jej zapisów.
2. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony i
Mediator będą dążyły do polubownego zakończenia tego sporu. W przypadku braku
porozumienia właściwym sądem będzie sąd powszechny miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej Mediatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują stosowne przepisy prawa RP.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 równobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla
każdej ze Stron i Mediatora.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
6. Strony, składając podpisy pod niniejszą Umową, oświadczają, iż zrozumiały treść Umowy
oraz wyrażają zgodę na postanowienia w niej zawarte.
……………………………………….
………………………………………
Strona 1
Strona 2
………………………………………
Mediator Barbara Kalwasińska
(*) niepotrzebne skreślić
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Dane do faktury (tylko gdy Strona oczekuje wystawienia faktury)

Dane

Strona 1

Imię i Nazwisko

Nazwa Firmy

Adres

NIP
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Strona 2

