
PROTOKÓŁ 
Z PRZEPROWADZONEJ MEDIACJI  - WZÓR 

                                                                                         Miejscowość/ dnia ........................ 
 

   Mediator /    Nazwisko imię /    Adres i telefon                                                                                                
                                                                            

PROTOKÓŁ 
Z PRZEPROWADZONEJ MEDIACJI  

 
 W związku ze skierowaniem w dniu ............... przez Sąd Rejonowy  
w ....................... sprawy sygn. akt .............. działając na mocy art. 183(13) § 2 k.p.c. przeprowadzono 
postępowanie mediacyjne w sprawie ................................................ 
………………………………………………………………………………………… 
 

lub 
 

W dniach od ..................... do  ....................... na podstawie umowy o mediację  (wniosku o przeprowadzenie 
mediacji) z dnia ..................... oraz oświadczeń stron (innych dokumentów) wyrażających zgodę na udział w 
postępowaniu mediacyjnym i mediatora   działając na mocy art. 183(13) § 1 k.p.c. przeprowadzono   
postępowanie mediacyjne w sprawie…………………………………………………………………………. 
Mediacje prowadzono w …………………. ul. ……………………. 
 
W postępowaniu mediacyjnym uczestniczyli: 
1. Pan(i)................ Pesel .................zamieszkały(a) w (adres)................... tel.  ….  Adres do korespondencji: ……… 
2. Pan(i)................ Pesel .................zamieszkały(a) w (adres)................... tel.  ….  Adres do korespondencji: ……… 

3. Mediator ...................zamieszkały(a) w (adres i tel. j.w. 
 

PRZEBIEG  MEDIACJI 
Postępowanie mediacyjne prowadzono w następujący sposób: 
1.   Łącznie odbyło się ........ posiedzeń mediacyjnych w tym po jednym na osobności (należy wymienić  wszystkie 
spotkania wskazując miejsce i czas prowadzenia mediacji). 
2. Na pierwszym spotkaniu mediacyjnym przekazano wyczerpującą informację o istocie i przebiegu mediacji. 
Następnie każda ze stron podpisała „zgodę na  mediację" i na osobę mediatora. 
3.  Na wspólnych spotkaniach każda strona przedstawiała swoje racje i propozycje oraz inne  sposoby rozwiązania 
problemu. 
4. Po każdym spotkaniu  spisywano  przedstawiane propozycje  celem ich przeanalizowania do następnego 
spotkania mediacyjnego. W sumie wytworzono ...... (sztuk) dokumentów, które po podpisaniu „ugody przed 
mediatorem”  zostały w obecności stron zniszczone. 
 
WYNIK POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO 
Postępowanie mediacyjne zakończyło się zawarciem pisemnej ugody, której treść mediator skonsultował z 
…………………….. celem poddania jej formalno prawnej ocenie, zgodności jej z zasadami współżycia społecznego 
oraz realności wykonania. 
Tekst zawartej ugody mediacyjnej podpisanej przez strony, który precyzuje rodzaj przyjętych zobowiązań i termin 
ich realizacji, stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie przekazuję Sądowi celem rozpoznania sprawy przedstawionej  w zawartej ugodzie przed 
mediatorem i nadania jej klauzuli wykonalności lub jej zatwierdzenia. 
Niniejszym oświadczam, iż powyżej przedstawione informacje są zgodne z prawdą i odzwierciedlają faktyczny 
przebieg postępowania mediacyjnego. 
 
      Załączniki: 
     1.   Ugoda zawarta przed mediatorem z dnia .........................                                                                              

(podpis mediatora) 
          Protokół przekazano: 
1. Panu/i/ ............ (1 strona) 
2. Panu/i/ ............ (2 strona). 


