
 

 

 

 

Opole, dnia .................................r.  

Nr wniosku ..................................... 

 (nadaje Sekretarz Kancelarii Mediacyjnej) 

................................................................................ 

                                                                                                                (Przyjmujący wniosek) 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO 

  

 

Strony postępowania mediacyjnego: 

 Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko/Nazwa  .............................................................................................................. 

Adres    ........................................................................................................................................ 

PESEL/NIP: .....................................................  KRS (dotyczy firmy) ………………………………………… 

tel. ....................................................................., email:…………………………………………………………..  

Osoba upoważniona do reprezentacji (dotyczy firmy): ………………………………………………………….. 

reprezentowany/a przez pełnomocnika …………………………………………………………………………………. 

 

II.   Uczestnik postępowania mediacyjnego:  

 

Imię i nazwisko/Nazwa  ..............................................................................................................  

Adres    ........................................................................................................................................ 

PESEL/NIP: .....................................................  KRS (dotyczy firmy) ………………………………………… 

tel. ....................................................................., email: …………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do reprezentacji (dotyczy firmy):……………………………………………………………  

reprezentowany/a przez pełnomocnika ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

III.   Uczestnik postępowania mediacyjnego:  

 

Imię i nazwisko/Nazwa  ..............................................................................................................  

Adres    ........................................................................................................................................ 

PESEL/NIP: .....................................................  KRS (dotyczy firmy) ………………………………………… 

tel. ....................................................................., email: …………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do reprezentacji (dotyczy firmy):…………………………………………………………… 

reprezentowany/a przez pełnomocnika …………………………………………………………………………………. 

 

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie (krótki opis):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Określenie żądania oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wartość przedmiotu sporu zgłoszonego do mediacji:  

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wskazanie mediatora (jeżeli został uzgodniony wcześniej przez strony): 

...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na mediatora wyznaczonego przez Sekretarza Kancelarii Mediacyjnej (w przypadku 

braku uzgodnienia osoby mediatora przez strony).  

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
 

 Wyrażam zgodę na przeprowadzenie mediacji w Kancelarii Mediacyjnej Anety Gibek-Wiśniewskiej zwanej 

dalej Kancelarią Mediacyjną i oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią i w pełni akceptuję Regulamin 

Postępowania Mediacyjnego w Kancelarii Mediacyjnej.  

 Oświadczam, iż zobowiązuje się do zachowania poufności przebiegu mediacji prowadzonej przez 

mediatora Kancelarii Mediacyjnej, w szczególności zobowiązuje się do nieujawniania treści propozycji 

ugodowych lub innych oświadczeń składanych w toku mediacji, a także do niepowoływania się na nie w 

postępowaniu sądowym. 

 Oświadczam, iż dobrowolnie udostępniam moje dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku, w ramach  

i w celu przeprowadzenia i rozliczenia postępowania mediacyjnego.  

 Oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami § 7 – Dane osobowe Regulaminu Postępowania 

Mediacyjnego w Kancelarii Mediacyjnej. Informacje dotyczące przetwarzania przez Kancelarię Mediacyjną 

moich danych osobowych a także przysługujące mi prawa z tym związanych są dla mnie jasne i zrozumiałe. 

 (* w przypadku braku zgody należy przekreślić – wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na 

wszczęcie postępowania mediacyjnego, jednakże brak zgody może wydłużyć czas prowadzenia mediacji tj.  

o czas niezbędny do dostarczenia korespondencji drogą pocztową) *Oświadczam, że w celu usprawnienia 

postępowania mediacyjnego wyrażam zgodę na kontakt bezpośredni telefoniczny i elektroniczny na podany 

adres e-mail, zarówno przez pracowników jak i współpracowników Kancelarii Mediacyjnej oraz wyznaczonego  

w sprawie  Mediatora. 

 

................................................................................ 

(Podpis wnioskodawcy) 

 

Załączniki: 

 Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej 
 Inne:……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pouczenie: 

1. Warunkiem formalnym rozpoznania wniosku o przeprowadzenie mediacji jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej, 

według obowiązujących stawek (200zł plus 23%VAT = 246 zł) na konto Kancelarii Mediacyjnej PKO BP S.A. 

80 1020 3668 0000 5802 0312 3866, najpóźniej w chwili złożenia wniosku. 

2. W przypadku braku uiszczenia ww. kwoty tytułem opłaty rejestracyjnej wniosek pozostaje bez rozpoznania. 

3. Rozpoczęcie postępowania mediacyjnego nastąpi po złożeniu przez drugą stronę pisemnego oświadczenia 

wyrażającego zgodę na udział w mediacji w terminie 5 dni od dnia doręczenia jej zaproszenia do Mediacji przez 

Kancelarię Mediacyjną. Postępowanie mediacyjne nie będzie wszczęte w określonym czasie, jeżeli druga strona 

nie wyrazi zgody na udział w mediacji. 

4. Regulamin Postępowania Mediacyjnego w Kancelarii Mediacyjnej dostępny jest do wglądu w Kancelarii 
Mediacyjnej przy ul. Kępskiej 7 w Opolu. 

   



 

 

5. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, niezbędne jest pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy 
w mediacji. 


