Gorzów Wlkp., dnia ____________________

sygn. akt:

Wniosek o wyrażenie zgody na mediację
i na osobę mediatora

W nawiązaniu do wniosku ________________________(wniosek doręczony do CAM w dniu
__________________) wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na mediację z Wnioskodawcą.
Przed podjęciem decyzji proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą
neutralną i bezstronną i niezaangażowaną w konflikt. Zadaniem mediatora jest działanie mające
pomóc stronom w osiągnięciu porozumienia. Mediacja jest procesem poufnym.

Poufność w mediacji polega na tym, iż zgodnie z art. 259(1) Kodeksu postępowania cywilnego
mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z
prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
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Zgodnie zaś z treścią art. 183(4) k.p.c. zarówno strony mediacji jak i mediator i inne osoby
biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o
których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i
inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku. Bezskuteczne jest też
powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje
ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu
mediacyjnym. Zasada poufności obowiązuje podczas posiedzeń wspólnych i spotkań na
osobności. Strony mogą przekazać osobom trzecim tylko takie informacje jakie wspólnie
uzgodnią.
Z

przebiegu

mediacji

sporządza się

protokół, w

którym oznacza się

miejsce

i czas

przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz
adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. (art. 183(12) § 1 kpc).
Mediacja

w

swoim

głównym

założeniu

ma

prowadzić

do

wypracowania

porozumienia

satysfakcjonującego obie strony, co wymaga od obu stron gotowości do kreatywnych i
polubownych rozwiązań. Uwieńczeniem mediacji może być zawarcie ugody, lub pojednanie stron.
Ugoda zawarta przed mediatorem może zostać zatwierdzona przez Sąd i wówczas będzie miała
moc ugody sądowej. Dzięki mediacji strony mogą w sposób polubowny rozwiązać powstały
między nimi spór i uniknąć kosztownego i długotrwałego postępowania sądowego.

Wskazywanym przez Wnioskodawcę mediatorem w sprawie jest pan /pani _____________________.
Mediacja w Lubuskim CAM jest prowadzona na podstawie Regulaminu Mediacji CAM. Tekst
Regulaminu stanowi Załącznik do niniejszego pisma.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią Regulaminu Mediacji CAM. W nawiązaniu do
wynagrodzenia za usługi CAM i prowadzenie mediacji informuję, że na podstawie postanowień
Regulaminu Strony ponoszą koszty po połowie.
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Uprzejmie proszę o informację zwrotną w sprawie wyrażenia zgody na mediację i na osobę
mediatora w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma. W braku akceptacji wskazanego
mediatora, proszę o podanie danych innego mediatora spośród mediatorów wpisanych na listę
Lubuskiego CAM. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia co do osoby mediatora, zostanie on
wyznaczony na zasadach określonych w Regulaminie Mediacji. Listę mediatorów znaleźć można
w siedzibie CAM, bądź na stronie internetowej _______________________________.
Odpowiedź na niniejsze pismo można wysłać pocztą tradycyjną, bądź pocztą elektroniczną na
adres e-mail ___________________________.

W razie pojawienia się pytań zachęcam do kontaktu.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Jednocześnie informuję, że:

a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lubuskie Centrum Arbitrażu i
Mediacji,

działające

przy

______________________________,

a

obowiązki

administratora pełni Prezes LCAM;
b. Pana/Pani dane osobowe uzyskaliśmy od strony składającej wniosek o mediację, tj.
i są one przetwarzane na podstawie jej prawnie uzasadnionego interesu;
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c. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania
mediacyjnego, a także mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora (dochodzenie zapłaty za wykonaną mediację);
d. dane te mogą zostać przekazane Mediatorowi prowadzącemu postępowanie
mediacyjne w niniejszej sprawie w celu umożliwienia mu wykonania jego
obowiązków; zostaną też przekazane sądowi w zatwierdzenia zawartej ugody, jeśli
taka zostanie zawarta lub jeśli strony złożą taki wniosek (mediacja umowna);
e. dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom, chyba, że obowiązek taki
wynika z przepisów prawa,
f. przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych, dokonania ich korekty, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych, oraz prawo do żądania przekazania
tych danych innemu administratorowi,
g. przysługuje Pani/Panu również prawo żądania usunięcia danych osobowych z bazy
administratora, po zakończeniu postępowania mediacyjnego i po upływie okresu,
dla którego przetwarzanie tych danych jest uzasadnione prawnym interesem
administratora,
h. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych
danych, jak również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
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