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Załącznik  nr 1 

Wniosek o przeprowadzenie mediacji w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji 

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Mediacji oraz art. 183⁶  kodeksu postępowania cywilnego 
wnoszę o przeprowadzenie mediacji w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji  z siedzibą w Gdańsku, 
zwanym dalej „Centrum”.  

 

1.Strony postępowania: (imię, nazwisko/nazwa stron oraz pełnomocników jeżeli zostali ustanowieni; 
dane adresowe stron i pełnomocników oraz adres poczty mailowej i numeru telefonu): 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

2.Określenie przedmiotu żądania/sporu(zwięzłe)__________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      

3.Okoliczności uzasadniające żądanie strony 
________________________................................................................................................... 

4.Oświadczenia Strony/Stron: 

(a) Strona wyraża (Strony zgodnie wyrażają)1 zgodę na przeprowadzenie mediacji w Pomorskim 
Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku; 

(b) Strona zapoznała się i akceptuje (Strony zapoznały się i akceptują)2  postanowienia Regulaminu 
Mediacji, w tym warunki finansowe prowadzenia postępowania mediacyjnego;  

(c ) Strona zobowiązuje się (Strony zgodnie zobowiązują się)3 do zachowania poufności w sprawie 
mediacji, zgodnie z zasadami Regulaminu Mediacji 4; 

(d) Strona wyraża (Strony zgodnie wyrażają) zgodę na przetwarzania danych osobowych przez Centrum 
wyłącznie na potrzeby prowadzenia postępowania mediacyjnego;  

5. Wskazanie mediatora   

(a) Strony zgodnie wskazują __________................................................................... na mediatora,  

(b) Strona wskazuje następujących kandydatów na mediatora, w kolejności swojej preferencji: 
_______......................................................, 

________....................................................,  

_________...................................................,  

  

W przypadku niemożności uzgodnienia kandydatury na mediatora, strona zgadza się, że mediatora 
wyznaczy Prezes Centrum. 

                                                 
1  Niewłaściwe oznaczenie skreślić. 
2 Niewłaściwe oznaczenie skreślić. 
3  Niewłaściwe oznaczenie skreślić.  
4 Strony zobowiązują się nie wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub innym, 
jakichkolwiek informacji i oświadczeń woli ujawnionych na potrzeby mediacji w trakcie postępowania mediacyjnego, w szczególności: 1. 
ustępstw poczynionych w trakcie postępowania mediacyjnego; 2. propozycji rozwiązań konfliktu; 3. wyrażania przez  stronę  zamiaru lub 
braku  zamiaru przyjęcia propozycji ugodowych drugiej strony. Wyłączenia nie dotyczą informacji  o samym fakcie prowadzenia mediacji, 
odnotowanym w protokole mediacji oraz w treści ewentualnego pozwu, zgodnie z wymogami art. 187 k.p.c. 
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Lista załączników5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Strony .........................                                                                     Podpis Strony  …………………………. 

 

 

 

Miejsce i data  ………………………………… 
 

                                                 
5 Jeżeli są załączniki 


