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Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Utworzenie
1. Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, zwane dalej: „Centrum

Mediacyjnym”, zostało utworzone przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach mocą uchwały nr 4, z dnia 22 sierpnia 2013 r.
2. Centrum Mediacyjne działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na
zasadach wskazanych w Regulaminie Centrum Mediacyjnego i w niniejszym Statucie.
§ 2. Siedziba
1. Siedziba Centrum Mediacyjnego mieści się w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17.
2. Terenem działania Centrum Mediacyjnego jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3. Zadania Centrum Mediacyjnego
1.Zadaniami Centrum Mediacyjnego są:
a) promowanie i popularyzacja mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów,
b) przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w szczególności z zakresu sporów
gospodarczych, cywilnych, rodzinnych,
c) doskonalenie umiejętności mediacyjnych Adwokatów i Aplikantów Adwokackich,
d) edukacja z zakresu mediacji,
e) inicjowanie, popieranie i koordynowanie działalności Mediatorów,
f) wspieranie Mediatorów w prowadzonej przez nich działalności,
g) współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi i podobnymi w zakresie działalności,
h) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach i innych przedsięwzięciach
poświęconych zagadnieniom propagowania i rozwoju mediacji,
i) udostępnianie pomieszczeń na cele prowadzenia mediacji.
§ 4. Znak graficzny
Ośrodek posiada własny znak graficzny, którym się posługuje ( zał. nr 1. do nin. Statutu).

II
Organizacja Centrum Mediacyjnego
§ 5. Organy
Organami Centrum Mediacyjnego są:
1. Kierownik Centrum Mediacyjnego,
2. Zgromadzenie Mediatorów.
§ 6. Kierownik Centrum Mediacyjnego
1. Kierownik Centrum Mediacyjnego kieruje Centrum Mediacyjnym i reprezentuje je na
zewnątrz. Kierownik prowadzi Listę Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Izbie
Adwokackiej w Katowicach.
2. Kierownika powołuje uchwałą Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach na wniosek
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach na okres trzyletniej kadencji. Liczba
kadencji jest nieograniczona.
3. Mandat Kierownika w trakcie kadencji wygasa w razie:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się funkcji,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
karnoskarbowe.
4. Okręgowa Rada Adwokacka może odwołać Kierownika w trakcie kadencji w razie:
a) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków,
b) podjęcia jakiejkolwiek działalności nie dającej się pogodzić z pełnieniem tej funkcji,
c) zaistnienia jakichkolwiek okoliczności, które sprawiają, iż nie daje on rękojmi prawidłowego
wykonywania swych obowiązków.
5. W przypadku odwołania Kierownika z przyczyn określonych w ust. 4, jego mandat wygasa
z dniem wskazanym w uchwale o jego odwołaniu, którą podejmuję Okręgowa Rada
Adwokacka w Katowicach.
6. Do obowiązków Kierownika należy:
a) kierowania pracami Centrum Mediacyjnego,
b) prowadzenie Listy Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w
Katowicach,
c) przyjmowanie wniosków o wpis na Listę Mediatorów, wzywanie kandydatów do
uzupełnienia braków formalnych, opiniowanie kandydatur na Mediatorów i przedstawianie
kandydatur do wpisu na w/w listę Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach,
d) przyjmowanie lub odmawianie przyjęcia wniosków o przeprowadzenie mediacji,
e) wnioskowanie o uchwalenie Regulaminu postępowania mediacyjnego lub dokonanie jego
zmian,

f) wnioskowanie o dokonanie zmian Statutu, które są uchwalane przez Okręgową Radę
Adwokacką w Katowicach,
g) opiniowanie projektu planu finansowego Centrum Mediacyjnego,
h) wskazywanie na konieczność podejmowana uchwał związanych z funkcjonowaniem
Centrum Mediacyjnego,
i) wydawanie zarządzeń,
j) promocja działalności Centrum Mediacyjnego,
k) wykonywanie innych spraw dotyczących działalności Centrum Mediacyjnego nie
zastrzeżonych do właściwości innych organów Centrum,
7. Za pełnienie swojej funkcji Kierownik może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości i na
zasadach ustalonych przez Okręgową Radę Adwokacką.
§ 7. Zgromadzenie Mediatorów
1. Zgromadzenie Mediatorów sprawuje funkcje doradcze w stosunku do Kierownika Centrum
Mediacyjnego.
2. Zgromadzenie Mediatorów składa się ze stałych Mediatorów wpisanych na listę Centrum
Mediacyjnego.
3. Decyzje Zgromadzenia Mediatorów zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 mediatorów wpisanych na listę Centrum
Mediacyjnego działającego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.
4. Zgromadzenie Mediatorów zwołuje Kierownik z własnej inicjatywy, z wniosku Okręgowej
Rady Adwokackiej w Katowicach, lub z wniosku ½ mediatorów wpisanych na listę Centrum
Mediacyjnego działającego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.
§7a. Komisje Centrum Mediacyjnego
1.Wewnątrz Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach mogą zostać
utworzone Komisje, które będą zajmować się poszczególnymi rodzajami spraw.
2. Komisje są tworzone i rozwiązywane uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
na wniosek Kierownika Centrum Mediacyjnego.
3.Komisje działają na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na zasadach
wskazanych w Regulaminie Centrum Mediacyjnego i w niniejszym Statucie.
4. Mediatorzy Centrum Mediacyjnego w chwili dokonania wpisu na Listę Stałych Mediatorów
Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach stają się
również członkami poszczególnych Komisji.
5. Mediator może zdecydować o swoim udziale w Komisji. Mediator może być członkiem
jednocześnie więcej niż jednej Komisji działającej w Centrum Mediacyjnym.
6. Komisją kieruje Przewodniczący powoływany uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w
Katowicach, po uzyskaniu opinii Kierownika Centrum Mediacyjnego. Okres kadencji wynosi
dwa lata, liczba kadencji Przewodniczącego Komisji jest nieograniczona.

7. Przewodniczący Komisji podlega Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i
Kierownikowi Centrum Mediacyjnego.
8. Mandat Przewodniczącego Komisji w trakcie kadencji wygasa w razie:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się funkcji,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
karnoskarbowe.
9. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach może na wniosek Kierownika Centrum
Mediacyjnego lub z własnej inicjatywy odwołać Przewodniczącego Komisji w trakcie kadencji
w razie:
a) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków,
b) podjęcia jakiejkolwiek działalności nie dającej się pogodzić z pełnieniem tej funkcji,
c) zaistnienia jakichkolwiek okoliczności, które sprawiają, iż nie daje on rękojmi prawidłowego
wykonywania swych obowiązków.
d) braku współpracy Przewodniczącego z Kierownikiem Centrum Mediacyjnego lub Okręgową
Radą Adwokacką w Katowicach.
10.W przypadku odwołania Przewodniczącego Komisji z przyczyn określonych w ust. 9, jego
mandat wygasa z dniem wskazanym w uchwale o jego odwołaniu, którą podejmuje Okręgowa
Rada Adwokacka w Katowicach.
11. Do obowiązków Kierownika należy:
a) kierowanie pracami Komisji,
b) prowadzenie listy członków Komisji,
c) promocja działalności Komisji,
d) współpraca z Kierownikiem Centrum Mediacyjnego i Okręgową Radą Adwokacką w
Katowicach,
e) składanie sprawozdań dotyczących funkcjonowania Komisji do Kierownika Centrum
Mediacyjnego oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,
f) bieżące informowanie Kierownika Centrum Mediacyjnego na temat prac oraz projektów
realizowanych przez Komisje.
11. Komisja za zgodą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, wyrażoną w formie,
uchwały, może posługiwać się własnym znakiem graficznym.
12. Znak graficzny Komisji powinien zawierać dodatek „przy Centrum Mediacyjnym Izby
Adwokackiej w Katowicach” lub „Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w
Katowicach”.
Dział III
Mediatorzy
§ 8. Mediatorzy
1. Mediatorami Centrum są Mediatorzy wpisani na Listę Stałych Mediatorów Sądu
Arbitrażowego i Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

2. Na listę mediatorów może zostać wpisany wyłącznie Adwokat członek Izby Adwokackiej w
Katowicach, który uzyskał kwalifikacje Mediatora w wyniku odbycia szkolenia mediacyjnego,
zgodnego ze Standardami Szkolenia Mediatorów, uchwalonymi przez Społeczną Radę do
spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.
3. Kandydat ubiegający się o wpis składa wniosek do Kierownika Centrum Mediacyjnego.
Wniosek powinien zawierać:
imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informację o odbytych
szkoleniach z zakresu mediacji, certyfikatach i posiadanym doświadczeniu oraz kwalifikacjach,
informację o znajomości języków obcych, informacje o preferowanym zakresie mediacji,
zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych
Centrum, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Kandydat zostaje wpisany na listę Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego po uzyskaniu
pozytywnej opinii Kierownika Centrum Mediacyjnego, który przedkłada wniosek kandydata
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Dokonanie wpisu następuję uchwałą
Okręgowej Rady Adwokackiej.
5. Skreślenie z listy mediatorów następuje:
a) na wniosek Mediatora,
b) w przypadku utraty rękojmi należytego wykonywania obowiązków Mediatora, a w
szczególności okoliczności wyłączających bezstronność Mediatora w prowadzonej mediacji,
c) powtarzających się zastrzeżeń stron do pracy Mediatora,
d) w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zawodu Adwokata,
e) w przypadku braku współpracy Mediatora z organami Centrum Mediacyjnego oraz
Organami Izby Adwokackiej w Katowicach
6. Skreślenie z Listy Mediatorów następuję uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w
Katowicach na wniosek Mediatora lub Kierownika Centrum.
7. Mediatora obowiązują w szczególności następujące zasady etyczne:
a) godne wykonywanie powierzonych funkcji,
b) bezstronność i niezależność od Stron postępowania,
c) zachowanie tajemnicy mediacji,
d) podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności,
e) staranne prowadzenie mediacji,
f) przestrzeganie Statutu i Regulaminu.
8. Podstawą usług i wynagrodzenia Mediatora jest umowa zlecenia zawierana pomiędzy
Mediatorem a Stronami postępowania mediacyjnego lub postanowienie Sądu w przedmiocie
skierowania sprawy do mediacji.

9. Mediator ma obowiązek udzielać co kwartał Kierownikowi Centrum Mediacyjnego
informacji na temat ilości przeprowadzonych mediacji, rodzaju i zakresu mediacji oraz wyniku
mediacji (czy strony postępowania zawarły ugodę).
Dział IV
Mediacja w postępowaniu dyscyplinarnym Adwokatów
i Aplikantów Adwokackich
§ 9. Postępowania dyscyplinarne
1. W ramach toczącego się postępowania dyscyplinarnego w sprawie Adwokata oraz
Aplikanta należącego do Izby Adwokackiej w Katowicach, sprawa może zostać
skierowana do mediacji na wniosek:
a) Adwokata lub Aplikanta Adwokackiego będącego stroną sporu,
b) Skarżącego,
c) Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
d) organów Izby Adwokackiej w Katowicach
2. Postępowanie mediacyjne może być prowadzone pomiędzy:
a) Adwokatami i Aplikantami Adwokackimi a klientami,
b) Adwokatem a innym Adwokatem,
c) Adwokatem a innymi profesjonalnym pełnomocnikiem,
d) Aplikantem a Adwokatem, w tym Aplikantem a Patronem Aplikanta Adwokackiego,
e) Aplikantem Adwokackim a innym profesjonalnym pełnomocnikiem
3. Mediacja w sprawie dyscyplinarnej jest podejmowana po wyrażeniu zgody na jej
przeprowadzenie przez strony postępowania.
4. Po wpłynięciu wniosku o skierowanie sprawy do mediacji w ramach prowadzonego
sądowego postępowania dyscyplinarnego Kierownik Centrum Mediacyjnego zawiadamia
Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach o wpłynięciu wniosku
oraz o wyniku mediacji i zakończeniu postepowania mediacyjnego.
5. Kierownik Centrum Mediacyjnego oraz Mediatorzy Centrum Mediacyjnego współdziałają
z Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach w ramach spraw
dyscyplinarnych Adwokatów i Aplikantów Izby Adwokackiej w Katowicach.
Dział V
Odpowiedzialność i Gospodarka Finansowa
§10 Odpowiedzialność
Mediatorzy Centrum Mediacyjnego oraz Izba Adwokacka w Katowicach nie ponoszą
odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie związane z przeprowadzeniem mediacji, jak
również za jej rezultat.

§11 Finansowanie
1.Za podejmowane czynności Mediatorzy Centrum Mediacyjnego pobierają wynagrodzenie na
zasadach określonych w Regulaminie.
2.Centrum Mediacyjne może korzystać z dofinansowania przyznanego prze Okręgową Radę
Adwokacką w Katowicach.
§ 11 Przepisy przejściowe i końcowe
Statut wchodzi w życie z dniem 21.02.2019 r.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Znak graficzny

Załącznik nr 1- Znak graficzny

Regulamin
Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach
§ 1.
1. Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

zwane dalej „Centrum

Mediacyjnym” jest jednostką organizacyjną Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacyjnego
działającą przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.
2. Centrum Mediacyjne funkcjonuje na podstawie niniejszego Regulaminu i Statutu nadanych
uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
§ 2.
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania sporów w
drodze mediacji prowadzonej przez Stałych Mediatorów wpisanych na listę Sądu
Arbitrażowego i Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.
2. Niniejszy Regulamin stosuje się, podczas postępowania mediacyjnego prowadzonego w
ramach działania Centrum Mediacyjnego oraz w ramach pracy Stałych Mediatorów wpisanych
na listę Centrum Mediacyjnego.
§ 3.
1. Mediację prowadzi się na podstawie:
1) umowy o mediację, zawartej:
a) przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie mediacji,
b) w wyniku złożenia przez Strony zgodnego wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c) lub przez wyrażenie przez Stronę zgody na mediację w przypadku, gdy druga Strona złożyła
taki wniosek,
2) postanowienia Sądu kierującego Strony do mediacji.
2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji oraz postanowienie Sądu kierującego Strony do
mediacji mogą być wniesione:
a) do Kierownika Centrum Mediacyjnego,

b) bezpośrednio do Mediatora z Listy Stałych Mediatorów Ośrodka Centrum Mediacyjnego.
c) w sprawach dyscyplinarnych dotyczących Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
należących do Izby Adwokackiej w Katowicach również do Dziekana Okręgowej Rady
Adwokackiej, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach.
3. W przypadku wniesienia wniosku lub postanowienia Sądu skierowanego bezpośrednio do
Mediatora z Listy Stałych Mediatorów Ośrodka, Mediator jest obowiązany powiadomić o tym
Kierownika Centrum Mediacyjnego.
§ 4.
1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego powinien zawierać co najmniej:
a) oznaczenie Stron postępowania mediacyjnego wraz z podaniem ich adresów oraz
ewentualnie numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej,
b) krótki opis sprawy, w której ma zostać przeprowadzona mediacja, w tym określenie żądań
Strony lub Stron zgłaszających wniosek oraz przytoczenie okoliczności je uzasadniających,
c) w sprawach o prawa majątkowe - oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
d) podpis Stron/Strony – wnioskodawcy,
e) wymienienie załączników.
2. Do wniosku składanego przez jedną ze Stron należy dołączyć jego odpisy wraz z
załącznikami dla doręczenia ich pozostałym uczestniczącym w sprawie podmiotom bądź
dowody ich doręczenia tym podmiotom. Dotyczy to również dalszych pism składanych w toku
mediacji.
3. Jeżeli Strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku o przeprowadzenie mediacji
dołącza się jej odpis.
§ 5.
1. Mediacja prowadzona jest przez Mediatora z Listy Stałych Mediatorów Centrum
Mediacyjnego wybranego przez Strony, pomiędzy którymi ma być prowadzona mediacja lub
przez Mediatora wyznaczonego przez Sąd.
2. W przypadku, gdy Mediator nie zostanie wybrany lub wyznaczony w sposób wskazany w
ust. 1, mediacja prowadzona jest przez Mediatora z Listy Stałych Mediatorów Ośrodka
wyznaczonego przez Kierownika Centrum Mediacyjnego. Kierownik wyznacza Mediatora

uwzględniając w szczególności: przewidywaną miejscowość prowadzenia mediacji, rodzaj
mediacji, specjalizację Mediatorów.
3. W przypadku, gdy wskazany Mediator nie może prowadzić mediacji, odmówił prowadzenia
mediacji lub został skreślony z Listy Mediatorów, Kierownik Centrum Mediacyjnego wzywa
Strony do wskazania innego mediatora w terminie 7 dni. W przypadku niewskazania Mediatora
w tym terminie, Kierownik Centrum Mediacyjnego niezwłocznie wyznacza Mediatora.
§ 6.
Posiedzenia mediacyjne odbywają się:
a) w siedzibie Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach,
b) w Kancelarii Mediatora wpisanego na Listę Stałych Mediatorów,
c) w innym miejscu wybranym przez Strony postepowania mediacyjnego, które gwarantuję
zachowanie zasady poufności postępowania.
§ 7.
1.Postępowanie mediacyjne jest niejawne. Strony i mediator oraz inne osoby biorące udział w
mediacji są w szczególności obowiązani do nieujawniania osobom trzecim treści propozycji
ugodowych lub innych oświadczeń składanych w postępowaniu mediacyjnym, a także do
niepowoływania się na nie w postępowaniu arbitrażowym lub sądowym.
2. Mediator nie rozstrzyga sporu między Stronami, lecz stara się ułatwić Stronom osiągnięcie
porozumienia. Mediator udziela Stronom pomocy w ich negocjacjach zmierzających do
polubownego rozwiązania sporu, w sposób bezstronny i niezależny. Mediator nie może
udzielać porad prawnych zarówno jednej, jak i obu Stronom.
3. Mediator powinien dołożyć starań, aby postępowanie mediacyjne zakończyło się na
pierwszym posiedzeniu, chyba że Strony i Mediator postanowią inaczej.
4. Jeżeli mediacja prowadzona jest na podstawie postanowienia Sądu, Mediator zobowiązany
jest do zachowania terminów wyznaczonych przez Sąd.

§ 8.
1. Mediator może odbywać posiedzenia mediacyjne z każdą ze Stron pod nieobecność drugiej
Strony, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, najpóźniej
przy najbliższym posiedzeniu mediacyjnym z jej udziałem.
2. Strony mogą działać podczas mediacji osobiście lub mogą być reprezentowane przez
pełnomocników, ustanowionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 9.
1.Strony zobowiązane są do współdziałania z Mediatorem w dobrej wierze, a w szczególności
do przedkładania odpowiednich dokumentów, udzielania informacji i uczestniczenia w
posiedzeniach mediacyjnych.
2. Mediator może zwrócić się do Stron o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub
informacji na każdym etapie mediacji. Dokumentów i informacji przedstawionych przez jedną
Stronę Mediator nie ujawnia drugiej Stronie, chyba że przedstawiając je Strona wyraziła na to
zgodę
§ 10.
1. Mediacja, za zgodą Stron, może być prowadzona przez kilku Mediatorów wpisanych na Listę
Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego.
2. W posiedzeniu mediacyjnym mogą brać udział również inne osoby trzecie, jeżeli na ich
obecność wyrażą zgodę obie Strony.
3. Udział w posiedzeniu mediacyjnym specjalisty (biegłego) lub innych osób trzecich następuje
po złożeniu przez te osoby w formie pisemnej deklaracji przestrzegania zasady poufności.
§ 11.
1. Zakończenie Mediacji następuje:
a) poprzez zawarcie przez Strony ugody,
b) bez zawarcia przez Strony ugody.
2. Zakończenie Mediacji bez zawarcia ugody następuję w szczególności w przypadku:
a) złożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o wycofaniu się z mediacji,

b) złożenie przez Mediatora pisemnego oświadczenia o bezcelowości lub niemożności dalszego
prowadzenia postępowania mediacyjnego,
c) zakończenia mediacji stosownie do postanowień zwartej umowy o mediację,
d) nie podjęcia mediacji przez jedną ze Stron postępowania.
3. O zakończeniu mediacji Mediator powiadamia Kierownika Centrum Mediacyjnego.

§ 12.
1. Z przebiegu mediacji Mediator sporządza protokół, w którym oznacza się miejsce i czas
przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adres Stron, imię i nazwisko
Mediatora a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje Mediator.
2. Mediator doręcza każdej ze Stron odpis protokołu.
§ 13.
1. Jeżeli Strony zawarły ugodę przed Mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo
załącza się do niego.
2. Strony oraz Mediator podpisują ugodę.
3. Mediator doręcza każdej ze Stron odpis ugody i poucza Strony o możliwości wystąpienia do
Sądu z wnioskiem o zatwierdzenie zawartej ugody.
§ 14.
1.W przypadku prowadzenia mediacji na podstawie umowy, Strony samodzielnie występują do
Sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody, chyba że Strony postanowiły inaczej w ramach
umowy zawartej z Mediatorem.
2. W przypadku prowadzenia Mediacji na podstawie postanowienia Sądu, Mediator
niezwłocznie składa w Sądzie rozpatrującym sprawę protokół z przebiegu mediacji, a w
przypadku zawarcia ugody również zawartą ugodę.
§ 15.

1.Za przeprowadzenie mediacji Mediatorowi należy się wynagrodzenie i zwrot wydatków w
tym związanych, które obciążają Strony postępowania mediacyjnego, przy czym:
a) za przeprowadzenie mediacji na podstawie umowy o mediacje, Mediator pobiera od Stron
wynagrodzenie i zwrot wydatków w wysokości określonej na podstawie umowy zawartej ze
Stronami,
b) za przeprowadzenie mediacji na podstawie postanowienia Sądu kierującego Strony do
mediacji, Mediatora w tym zakresie wiążą aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 16.
1,. Centrum Mediacji może wprowadzić opłaty dodatkowe związane z prowadzeniem
postępowania, opłaty są wprowadzane po uzyskaniu akceptacji Okręgowej Rady Adwokackiej
w Katowicach, która następuje uchwałą.
2. Ośrodek może określić wynagrodzenie Mediatora w postaci Kosztów mediacji, które zostaną
wprowadzone po uzyskaniu akceptacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, która
następuje w formie uchwały.
3. Z ważnych powodów Mediator może nie pobierać wynagrodzenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2019 r.

