Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 182/X/17
Rady Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Rzeszowie z dnia 25
kwietnia 2017 r.

Regulamin Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Rzeszowie

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin reguluje tryb i zasady prowadzenia postępowania

mediacyjnego w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Rzeszowie.
2. Regulamin wchodzi w życie od dnia jego uchwalenia i obowiązuje do dnia jego

uchylenia.
3. Regulamin jest stosowany przy rozwiązywaniu w drodze mediacji przez

Ośrodek wszelkich spraw, które zgodnie ze Statutem Ośrodka pozostają w
zakresie jego działania.
4. Mediacja ma charakter dobrowolny.
5. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Ośrodek

– Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców

Prawnych w Rzeszowie
b) Strony – podmioty będące w sporze poddanym do rozwiązania w

drodze mediacji w Ośrodku lub skierowanego do rozpatrzenia przez
Mediatora
c) Mediator – osoba wpisana na listę mediatorów Ośrodka,
d) Cennik Ośrodka – cennik kosztów postępowania mediacyjnego

prowadzonego przez Ośrodek, obowiązujący w dniu wszczęcia
postępowania mediacyjnego, i stanowiący załącznik do niniejszego
Regulaminu Ośrodka.
6. Prezes Zarządu Ośrodka i Sekretarz Ośrodka mogą upoważnić każdego z

członków Zarządu Ośrodka - na czas oznaczony - do wykonywania czynności
zastrzeżonych dla nich w niniejszym Regulaminie.
II. Wszczęcie mediacji

1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje poprzez:
a) złożenie przez Strony sporu zgodnego wniosku do Ośrodka o
przeprowadzenie mediacji,
b) złożenie przez jedną ze Stron wniosku do Ośrodka o przeprowadzenie
mediacji oraz wyrażenie przez drugą Stronę na piśmie zgody na
przeprowadzenie mediacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu
wniosku,
c) Skierowania Stron do mediacji na podstawie postanowienia sądu
prowadzącego postępowanie w sprawie sporu zaistniałego między nimi
lub na podstawie skierowania organu administracji publicznej,
d) złożenie przez jedną ze Stron wniosku o przeprowadzenie mediacji z
powołaniem

się

na

klauzulę

umowną

o

skierowaniu

spraw

wynikających z określonego stosunku prawnego do rozpoznania przez
Ośrodek jako organ właściwy.
2. Wspólny wniosek Stron o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać:
a) nazwy, adresy, numery telefonów, telefaksów i adresy poczty
elektronicznej Stron sporu oraz ewentualnie ich pełnomocników;
b) pełnomocnictwo wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość
jego udzielenia – w przypadku działania którejkolwiek ze stron przez
pełnomocników;
c) opis sporu oraz określenie wartości przedmiotu sporu (przy określaniu
wartości przedmiotu sporu zastosowanie mają przepisy ustawy kodeks
postępowania cywilnego),
d) opis zajętych stanowisk i żądań stron oraz ich zwięzłe uzasadnienie,
e) fakultatywnie: propozycję rozwiązania sporu,
f) czas trwania postępowania mediacyjnego; w razie braku uzgodnień w
tym zakresie przyjmuje się, iż postępowanie mediacyjne trwa nie dłużej
niż
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miesiące

mediacyjnego,

od

daty

przeprowadzenia

pierwszego

posiedzenia

g) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu,
h) oświadczenie o zachowaniu poufności przebiegu mediacji;
i) podpisy Stron,
j) spis załączników,
k) dowód wniesienia opłaty administracyjnej za rozpoczęcie mediacji w
wysokości wynikającej z Cennika Ośrodka.
3. Do wniosku załącza się kopie dla pozostałych stron, które wniosku nie
podpisały i dla mediatora.
4. Przepisy ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio do wniosku składanego
przez jedną ze Stron.
5. W przypadku, gdy wniosek o przeprowadzenie mediacji nie został złożony
wspólnie przez wszystkie Strony, Sekretarz Ośrodka przesyła niezwłocznie
kopię wniosku pozostałym Stronom sporu. Pozostałe Strony, wyrażając zgodę
na przeprowadzenie mediacji w terminie 14 dni, mogą wraz z nią złożyć
odpowiedź na wniosek o przeprowadzenie mediacji.
6. Sekretarz Ośrodka jest uprawniony do odmowy przyjęcia wniosku o wszczęcie
postępowania

mediacyjnego,

w

przypadku

braków

wniosku

uniemożliwiających prowadzenie postępowania, które nie zostały uzupełnione
przez stronę w wyznaczonym przez Sekretarza 7 dniowym terminie do
uzupełnienia braków oraz w przypadku uznania, iż rodzaj sprawy nie podlega
mediacji w Ośrodku .
7. Po zarejestrowaniu sprawy, w której ma być prowadzona mediacja
i zaakceptowaniu

osoby

mediatora,

Strony

zawierają

umowę

o

przeprowadzenie mediacji.
8. Strony mają prawo żądać, aby postępowanie mediacyjne w ich sprawie
toczyło się z uwzględnieniem indywidualnych ustaleń odmiennych od
postanowień zawartych w regulaminie z zastrzeżeniem zatwierdzenia
dokonanych zmian przez mediatora prowadzącego mediację. Dokonane i
zatwierdzone zmiany podlegają wpisaniu do protokołu z mediacji.

III. Przebieg mediacji
1.

O ile Strony nie postanowiły inaczej, mediacja jest prowadzona w

siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

2.

Mediacja jest prowadzona w języku polskim. Na wniosek Stron oraz za

zgodą mediatora mediacja może być prowadzona w innym języku.
3.

Strony mogą działać podczas mediacji osobiście lub z udziałem

umocowanych pełnomocników.
4.

Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej

wierze,

a w szczególności

do

przekładania

wymaganych

dokumentów,

składania wyjaśnień oraz uczestniczenia w sesjach mediacyjnych.
5.

Niezwłocznie po wyznaczeniu mediatora przez Prezesa Zarządu

Ośrodka i jego akceptacji przez Strony, mediator ustala termin i miejsce
pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
6.

Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli

Strony

zgodzą

się

na

przeprowadzenie

mediacji

bez

posiedzenia

mediacyjnego. Na wniosek Stron mediacja może być prowadzona za
pośrednictwem urządzeń porozumiewania się na odległość.
7.

Posiedzenie mediacyjne rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia mediacji

przez Mediatora.
8.

Posiedzenie mediacyjne może odbywać się wspólnie albo odrębnie z

każdą ze Stron.
9.

Posiedzenie mediacyjne odbywa się w ciągu jednego dni i trwa

maksymalnie 5 godzin. Przekroczenie czasu posiedzenia mediacyjnego
skutkuje rozpoczęciem kolejnego posiedzenia mediacyjnego.
10.

Mediator udziela Stronom pomocy zmierzając do polubownego

rozwiązania sporu w sposób bezstronny i niezależny oraz nie rozstrzygając
przy tym sporu.
11.

Strony mogą korzystać z ekspertów lub konsultantów posiadających

wiedzę w danej dziedzinie.
12.

W trakcie posiedzenia mediacyjnego, mediator może sporządzać

notatki,

które

zostaną

zniszczone

po

zakończeniu

postępowania

mediacyjnego.
13.

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym zaznacza się

miejsce i czas prowadzenia mediacji, a także podaje nazwy i adresy stron oraz
nazwisko mediatora i adres Ośrodka oraz wynik mediacji. Protokół podpisuje
mediator, a w przypadku wciągnięciu do protokołu treści ugody jest on
podpisywany także przez Strony.
14.

Jeżeli Strony zawarły ugodę przed mediatorem, jej istotną treść wciąga

się do protokołu lub załącza do protokołu egzemplarz ugody podpisany przez
strony. Mediator doręcza stronom odpis protokołu zawierającego ugodę z
pouczeniem o możliwości wystąpienia do Sądu z wnioskiem o zatwierdzenie
ugody, lub w wypadkach określonych przepisami prawa z pouczeniem, iż
podpisanie ugody stanowi podstawę do wystąpienia przez mediatora do jej
zatwierdzenia przez Sąd.
15.

Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, protokół jest

składany przez mediatora we właściwym sądzie.

IV. Zakończenie mediacji

1.

Postępowanie

mediacyjne

rozpoczęte

zgodnie

z

niniejszym

Regulaminem kończy:
a) podpisanie przez Strony ugody,
b) pisemne zawiadomienie mediatora przez Strony sporu lub jedną z nich, w

dowolnym czasie o podjęciu decyzji o niekontynuowaniu mediacji,
c) pisemne zawiadomienie Stron sporu przez mediatora, że w jego opinii

mediacja nie doprowadzi do rozwiązania sporu;
d) upływ 2 miesięcy lub innego uzgodnionego przez strony terminu w celu

przeprowadzenia mediacji,
e) przekazanie Stronom przez Ośrodek informacji, że nie udało się wyznaczyć

mediatorów do rozpoznania sporu
f) odmowa przyjęcia wniosku o przeprowadzenie mediacji,
g) brak

wpłaty

kosztów

postępowania

mediacyjnego

–

w

przypadkach

wskazanych w Regulaminie.
2. Po zakończeniu mediacji mediatorzy niezwłocznie zawiadamiają Ośrodek
o zakończeniu postępowania.

3. W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji skierowanej
przez Strony do rozpoznania wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie
ugody, mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do
rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.
4. Kopię protokołu wraz z kopią wniosku i ewentualną ugodą przechowuje się w
Archiwum Ośrodka przez okres 5 lat od daty zakończenia mediacji.
Dokumenty

te

mogą

być

udostępniane

tylko

stronom

lub

innym

upoważnionym podmiotom.

V. Mediatorzy
1.

Na listę mediatorów prowadzoną przez Ośrodek może być wpisana

osoba spełniająca warunki określone Statutem Ośrodka.
2.

Mediator jest bezstronny oraz prowadzi postępowanie mediacyjne

wedle swego uznania według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie i
Statucie Ośrodka, z zachowaniem należytej staranności, niezależności,
lojalności wobec stron i Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania
Mediacyjnego oraz norm Kodeksu Etycznego
uchwalonych

przez

Społeczną

Radę

ds.

Mediatorów
Alternatywnych

Polskich
Metod

Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
3.

Mediator niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze lub

wskazaniu go do przeprowadzenia mediacji w
telefonicznie, e-mailowo

lub

konkretnej

sprawie,

osobiście ze

stronami,

kontaktuje

się

informując

je o podstawowych zasadach mediacji i przewidywanym toku

postępowania.
4.

Mediator zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o

których dowiedział się w trakcie postepowania mediacyjnego, tak w czasie
jego trwania, jak i po zakończeniu.
5.

Mediator nie rozstrzyga sporu między Stronami oraz nie może w trakcie

postępowania mediacyjnego udzielać stronom porad prawnych.
6.

Każda ze Stron może z ważnych przyczyn żądać wyłączenia mediatora.

7.

Mediację prowadzi mediator wyznaczony przez Prezesa Zarządu

Ośrodka, z zastrzeżeniem, iż Prezes Zarządu Ośrodka obowiązany jest
wyznaczyć mediatora wskazanego przez :
a) sąd – w przypadku mediacji prowadzonej na skutek skierowania Sądu,
b) organ administracji publicznej – w przypadku mediacji prowadzonej na skutek
skierowania tego organu,
c) Strony – w przypadku mediacji umownej,
8. Prezes Zarządu Ośrodka w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby może
wyznaczyć z urzędu lub na wniosek Strony większą liczbę mediatorów do
prowadzenia mediacji.
9. W przypadku niewyrażeniu przez Strony zgody na osobę mediatora, lub
zaistnienia przeszkody po stronie mediatora do dalszego prowadzenia mediacji,
Prezes Zarządu Ośrodka wyznacza się innego mediatora do prowadzenia
postępowania mediacyjnego. W takim przypadku postanowienia ust. 7 powyżej
stosuje się odpowiednio.

VI. Koszty Mediacji
1. Koszty postępowania mediacyjnego reguluje Cennik Ośrodka, który stanowi

załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Strona lub Strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji wpłacają

administracyjną opłatę inicjującą mediację w wysokości wynikającej z Cennika
Ośrodka. Brak opłaty administracyjnej stanowi brak formalny wniosku.
3. Na koszty postępowania mediacyjnego składają się:
a) administracyjna opłata inicjująca
b) opłaty mediacyjne;
c) wydatki mediacyjne.
4.

Niezwłocznie po otrzymaniu wspólnego wniosku o przeprowadzenie mediacji
lub wyrażeniu zgody przez drugą Stronę na przeprowadzenie mediacji w razie
złożenia wniosku o mediację przez jedną ze Stron, Sekretarz Ośrodka może
zwrócić się do stron o uiszczenie w terminie 7 dni zaliczki na poczet pierwszej

opłaty mediacyjnej obliczonej zgodnie z postanowieniami Cennika Ośrodka. W
przypadku nieuiszczenia ww. zaliczki na opłatę mediacyjną w terminie
określonym w zdaniu powyżej, sprawę uważa się za niewszczętą.
5. W toku mediacji, Sekretarz Ośrodka może wzywać Strony do uiszczenia

opłaty mediacyjnej przed każdym posiedzeniem mediacyjnym. Nieuiszczenie
opłaty mediacyjnej w zakreślonym terminie powoduje, że posiedzenie
mediacyjne nie dochodzi do skutku i zostaje wyznaczony kolejny termin
posiedzenia mediacyjnego, o czym zawiadamia się Strony. Powtórne
nieuiszczenie opłaty mediacyjnej powoduje zakończenie postępowania
mediacyjnego.
6. O ile Strony nie uzgodniły na piśmie inaczej, koszty mediacji są pokrywane

przez Strony w równych częściach.
7. Strony są zobowiązane do wnoszenia zaliczek na wydatki związane z

przeprowadzeniem mediacji, w tym w szczególności na koszty podróży
mediatorów, oraz najem pomieszczeń do przeprowadzenia mediacji.
8. Pozostałe wydatki, w tym koszty ewentualnej pomocy prawnej, Strony

pokrywają we własnym zakresie.
9. Wszystkie opłaty przewidziane w niniejszym Regulaminie postępowania

mediacyjnego powiększa się, o ile przepisy prawa tego wymagają, o należny
podatek od towarów i usług według stawek i zasad obowiązujących na dzień
wystawienia faktury.

VII. Tajemnica postępowania mediacyjnego
1. Strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, o których

dowiedziały się w trakcie postępowania mediacyjnego. Strony są zobowiązane
do przestrzegania poufności postępowania mediacyjnego i nie mogą
wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu
sądowym,

arbitrażowym

dokumentów

ujawnionych

lub
w

jakimkolwiek
toku

innym,

postępowania

żadnych

faktów

mediacyjnego,

szczególności:
a) stanowisk wyrażonych co do możliwego rozwiązania sporu;

a

i
w

b) ustępstw uczynionych w trakcie postępowania mediacyjnego;
c) propozycji złożonych lub poglądów wyrażonych przez mediatora;
2. Informacje przekazane mediatorowi przez Strony lub inne osoby podczas

postępowania
Obowiązek

mediacyjnego,

zachowania

nie

mogą

poufności

być

istnieje

przez

niego

również

po

ujawniane.
zakończeniu

postępowania mediacyjnego, chyba że Strony postanowią inaczej.
3. Strony

nie mogą powoływać się na poufny charakter postępowania

mediacyjnego celem utajnienia okoliczności, na które powoływały się w jego
toku, a które mogą być ustalone także poza postępowaniem mediacyjnym.

VIII.

Postanowienia końcowe

1. Pisma przeznaczone dla Ośrodka doręcza się bezpośrednio na adres

Ośrodka listem poleconym albo na adres poczty elektronicznej, jeśli taka
forma została przyjęta przez strony i Ośrodek w prowadzonym postępowaniu
mediacyjnym.
2. Ośrodek doręcza pisma listem poleconym, z tym że wniosek, zawiadomienia o

terminach

posiedzeń

mediacyjnych,

zawiadomienie

o

zakończeniu

postępowania doręcza się listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem
odbioru albo na adres poczty elektronicznej, jeśli taka forma została przyjęta
przez Strony i Ośrodek w prowadzonym postępowaniu mediacyjnym.
3. Odpowiedzialność prawna Ośrodka i mediatora jest ograniczona jedynie do

przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
4. Formę, przedmiot oraz organizację Ośrodka reguluje Statut Ośrodka.

