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Załącznik do uchwały nr  62/VIII/2010 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Olsztynie z dnia 29 września 2010 r. 

 
 

 

Regulamin  
Ośrodka Mediacji Gospodarczych 

 
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie 

 

§ 1 
 

Zasady Ogólne 

 

1. Przedmiotem Regulaminu Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Olsztynie jest unormowanie zasad rozwiązywania sporów w 
drodze mediacji prowadzonej przed Ośrodkiem Mediacji Gospodarczych przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. 

 
2. Strony mogą uzgodnić, że postępowanie mediacyjne w ich sprawie będzie w 

określony sposób odbiegało od postanowień niniejszego Regulaminu dotyczącego 
przebiegu postępowania mediacyjnego. Dokonane zmiany wymagają wpisania ich do 
protokołu przez mediatorów. 

 
3. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem 

polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne 
oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym. 

 
4. Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie prowadzi postępowanie przede wszystkim w sprawach gospodarczych 
wynikłych pomiędzy przedsiębiorcami. 

 
5. Po zatwierdzeniu pisemnego wniosku w konkretnej sprawie, Prezesa Ośrodka 

Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, w 
Ośrodku Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie 
może zdecydować o prowadzeniu mediacji w sprawach o innym charakterze niż 
gospodarcza. 

 
6. Strony i mediatorzy otrzymują wszelkiego rodzaju zawiadomienia od Prezesa Ośrodka 

Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie na adres 
pocztowy wskazany jako korespondencyjny, a w przypadku podania adresu e-
mailowego – na adres e-mailowy. 

 
7. Wszelkie obowiązki i uprawnienia związane z prawidłowym i zgodnym z niniejszym 

regulaminem przebiegiem postępowania mediacyjnego do momentu powołania 
pełnego składu mediatorów w danej sprawie ciążą na Prezesie Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W przypadku, 
gdy mediacja została skierowana przez Sąd obowiązki te przez cały okres mediacji 
leżą w gestii mediatora. 
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§ 2 
 

Wewnętrzna organizacja 
 

 

1. Na czele Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 
Olsztynie stoi Prezes Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych 
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie powoływany przez Radę 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, będący czynnym radcą prawnym. 

 
2. O ile Prezes Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie uzna to za zasadne, występuje do 
Rady Okręgowej Izby o powołanie Zastępcy Prezesa do spraw Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Zastępca 
Prezesa ds. Mediacji Gospodarczych wykonuje wszystkie prawa i obowiązki 
przewidziane niniejszym Regulaminem i uchwałami Rady Okręgowej Izby dla Prezesa 
Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 
Olsztynie, podczas jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania zadań. 

 
3. Obsługę administracyjną i biurową Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej 

Izbie Radców Prawnych w Olsztynie prowadzi biuro Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Olsztynie, za wyjątkiem mediacji skierowanych przez Sąd. 

 
4. Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie wykonuje wszelkie czynności przewidziane w niniejszym regulaminie oraz 
niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych. Wyznaczony przez Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie pracownik Biura Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Olsztynie ma prawo podpisywać w jego imieniu wszelkie pisma 
nadające bieg sprawom skierowanym do mediacji. 

 
5. Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie za wykonanie swoich obowiązków i całokształt funkcjonowania Ośrodka 
Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie 
odpowiada przed Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 

 
6. Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie raz do roku sporządza i przedkłada Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 
Olsztynie sprawozdanie z funkcjonowania Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

 

§ 3 
 

Zakres zastosowania 
 

Postępowania mediacyjne prowadzi się w następujących przypadkach: 

 

1. na wspólny pisemny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, 
które zawarły umowę o rozstrzygnięcie sporu w drodze mediacji, 

 
2. gdy jedna ze stron sporu wniesie pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania 

mediacyjnego, a druga strona wyrazi zgodę na przystąpienie do postępowania 
mediacyjnego na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu wniosku 
przez Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Olsztynie, 
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3. na mocy postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji, wyznaczającego 

mediatora z listy mediatorów prowadzonej przez Ośrodek Mediacji Gospodarczych 
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

 

§ 4 
 

Mediacja na podstawie skierowania przez Sąd 
 

1. Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 
Olsztynie po otrzymaniu postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji, w 
którym wyznaczony jest mediator, informuje wskazanego w postanowieniu Sądu 
mediatora o wpłynięciu sprawy. 

 
2. Mediator w terminie 7 dni od otrzymania informacji od Prezesa Ośrodka Mediacji 

Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie ma obowiązek 
potwierdzenia możliwości lub poinformowania o przeszkodach w podjęciu się 
mediacji, w skierowanej do niego sprawie. Mediator oświadczenie w tym zakresie 
przesyła bezpośrednio do Sądu, a także na adres Ośrodka Mediacji Gospodarczych 
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie do wiadomości Prezesa Ośrodka 
Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

 

§ 5 
 

Wszczęcie postępowania mediacyjnego 

 

1. Wszczęcie mediacji następuje z chwilą wpłynięcia do Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie wspólnego, 
pisemnego wniosku stron sporu o przeprowadzenie mediacji lub z dniem otrzymania 
przez Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Olsztynie oświadczenia drugiej strony o wyrażeniu zgody na 
przeprowadzenie mediacji. 

2. Wniosek strony o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego powinien zawierać: 
 

a) oznaczenie stron postępowania mediacyjnego wraz z podaniem ich danych 
teleadresowych, oraz danych ewentualnych pełnomocników,  

b) określenie przedmiotu sporu wraz z podaniem jego wartości,  
c) określenie stanowisk i twierdzeń stron wraz z ich uzasadnieniem,  
d) podpis strony,  
e) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu, 

 
f) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej za rozpoczęcie mediacji w wysokości 

wynikającej z załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu zatytułowanego 
„Koszty mediacji” przyjętego uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Olsztynie nr 1/VII/2009 z dnia 21 stycznia 2009r. 

 
3. Wspólny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego może 

również zawierać:  
a) wskazanie miejsca i języka postępowania mediacyjnego,  
b) wskazanie mediatorów wyznaczonych przez strony, 

 
c) wniosek o wyznaczenie mediatorów przez Prezesa Ośrodka Mediacji 

Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. 
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4. Postanowienia ustępów 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do 

wniosku składanego przez jedną ze stron. 
 
5. Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie lub mediator jest uprawniony do odmowy przyjęcia wniosku w przypadku 
gdy ten zawiera braki stanowiące przeszkodę do jego rozpoznania, a które nie zostały 
uzupełnione przez stronę w terminie wyznaczonym przez Prezesa Ośrodka lub 
mediatora. 

 
6. Dopuszcza się, że wspólny wniosek stron w rozumieniu ustępu 2 niniejszego 

paragrafu mogą stanowić dwa odrębne pisma stron, o ile zawierają dane określone w 
tym ustępie.  

7. W zakresie wszczęcia mediacji oraz nie dojścia do jej wszczęcia, art. 1836 k.p.c. 
znajduje zastosowanie zarówno do mediatorów stałych jak i rekomendowanych, z 
uwzględnieniem zapisu §6 ust 12 niniejszego regulaminu 

 

 

§ 6 
 

Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego 

 

1. Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 
Olsztynie prowadzi listy mediatorów stałych i rekomendowanych.  

2. Mediatorem może być osoba fizyczna, która: 
 

a) ukończyła szkolenie dla mediatorów organizowane lub rekomendowane przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie zgodne ze standardami 
szkolenia mediatorów uchwalonymi 29.10.2007r. przez Społeczną Radę do 
spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy 
Ministrze Sprawiedliwości oraz 

 
b) jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę 

Radców Prawnych w Olsztynie,  
c) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków Mediatora. 

 
3. W szczególnych wypadkach Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

może umieścić na listach mediatorów osoby, które nie spełniają wymagań 
określonych w ust. 2 pkt a), jeśli okoliczności, a zwłaszcza inne posiadane kwalifikacje 
lub doświadczenie, wskazują na to, iż będzie ona należycie wypełniała obowiązki 
mediatora. 

 
4. Wpis na listę mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego, który powinien 

zawierać:  
a) imię i nazwisko, adres numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

 
b) oznaczenie czy wniosek dotyczy wpisu na listę mediatorów 

rekomendowanych czy stałych,  
c) podanie zakresu specjalizacji, 

 
d) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.  
5. Wpis na listę mediatorów dokonuje Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Olsztynie informując o wpisie wnioskodawcę.  
6. Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie wykreśla mediatora z listy 

mediatorów:  
a) na wniosek samego mediatora, 
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b) utraty rękojmi należytego wykonywania obowiązków Mediatora, 
 

c) na wniosek Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Olsztynie z przyczyn wskazanych w ust. 7 niniejszego 
paragrafu, 

d) skreślenia z listy radców prawnych. 
 
7. Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie może wystąpić do Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 
o wykreślenie mediatora z listy mediatorów:  

a) wobec powtarzających się zastrzeżeń do pracy mediatora,  
b) odmawiania prowadzenia mediacji, 

 
c) zatajania przeszkód wyłączających bezstronność mediatora w prowadzonej 

sprawie, 
 

d) wobec rażących uchybień obowiązkom wynikającym z k.p.c. lub niniejszego 
regulaminu.  

8. Od decyzji Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, w sprawach 
 

związanych z wpisem lub odmową wpisu na listy mediatorów lub skreśleniem z list 

mediatorów, osobie której dotyczy decyzja oraz Prezesowi Ośrodka Mediacji 

Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, służy odwołanie 

do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych. Do czasu rozpatrzenia odwołania 

mediator nie może wykonywać obowiązków mediatora. 

 

9. Strony są zobowiązane do przestrzegania poufności postępowania mediacyjnego i nie 
mogą wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu 
sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, żadnych faktów i dokumentów 
ujawnionych w toku postępowania mediacyjnego, a w szczególności: 

 
a) stanowisk lub sugestii wyrażonych przez drugą stronę co do możliwego 

rozstrzygnięcia sporu;  
b) ustępstw uczynionych przez drugą stronę w trakcie postępowania 

mediacyjnego;  
c) propozycji uczynionych lub poglądów wyrażonych przez mediatora; 

 
d) faktu, że druga strona wyrażała zamiar przyjęcia propozycji, co do sposobu 

polubownego zakończenia sporu, lub takiego zamiaru nie wyrażała.  
10. Strony nie mogą powoływać się na poufny charakter postępowania mediacyjnego 

celem utajnienia okoliczności, na które powoływały się w jego toku, a które mogą być 
ustalone także poza postępowaniem mediacyjnym. 

 
11. Osoby trzecie mogą być obecne na sesji mediacyjnej jedynie za zgodą stron i 

mediatora. 
 
12. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów lub wskazany przez sąd, może 

odmówić prowadzenia mediacji, ale tylko z ważnych powodów, o których jest 
obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, Prezesa Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, a jeżeli strony do 
mediacji skierował sąd – również sąd. 
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§7 
 

Wybór lub wyznaczenie mediatorów 

 

1. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest co do zasady przez dwóch mediatorów, 
wybranych wspólnie przez strony z listy mediatorów stałych lub rekomendowanych. 
Mediatorzy działają wspólnie, współpracując ze sobą i mając równe prawa i 
obowiązki. 

 
2. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych 

przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie może wyznaczyć z urzędu lub na 
wniosek strony jednego mediatora do prowadzenia danej sprawy. 

 
3. Jeżeli strony nie wyznaczyły wspólnie mediatorów ani nie wniosły o ich wyznaczenie 

przez Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Olsztynie, bądź osoba mediatora nie została wskazana w postanowieniu 
Sądu kierującego strony do mediacji, niezwłocznie po wszczęciu postępowania 
mediacyjnego Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Olsztynie wyznaczy niezwłocznie mediatorów. 

 
4. Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie, poza przypadkami wskazanymi w ustępie 3 niniejszego paragrafu, 
niezwłocznie wyznacza mediatorów z Listy mediatorów, jeśli strony wniosły wniosek 
o wyznaczenie mediatorów przez Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Prezes Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie wzywa strony do 
wyznaczenia innego mediatora, jeśli: 

 
a) osoba wyznaczona nie może przyjąć albo odmówiła przyjęcia powierzonej jej 

funkcji, 
 

b) poprzednio wyznaczony mediator został wyłączony przez Prezesa Ośrodka 
Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. 

 
5. Jeśli strony nie wyznaczą innego mediatora, w razie zajścia okoliczności określonych 

w ust. 4, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Prezes Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie wyznacza 
niezwłocznie mediatora z Listy mediatorów. 

 
6. Każda ze stron może z ważnych przyczyn żądać wyłączenia mediatora, składając 

wniosek wraz z uzasadnieniem o jego wyłączenie do Prezesa Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie w terminie 7 dni 
od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu mediatora. 

 
7. Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie rozpoznaje wniosek o wyłączenie mediatora niezwłocznie. 
 

 

§ 8 
 

Zadania i obowiązki mediatora 

 

1. Mediatorzy prowadzą postępowanie według zasad wskazanych w niniejszym 
regulaminie, w dobrej wierze, z zachowaniem standardów zawartych w Kodeksie 
Etyki Mediatorów Polskich przyjętym przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych 
Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz 
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przepisach kodeksu postępowania cywilnego dotyczących mediacji. 
 
2. Mediatorzy, a do czasu ich powołania Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, podejmują decyzję we wszystkich 
sprawach proceduralnych związanych z mediacją. 

 
3. Mediatorzy, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze lub wskazaniu ich osób do 

mediowania konkretnej sprawy, kontaktują się przynajmniej telefonicznie ze stronami 
informując je o podstawowych zasadach mediacji i przewidywanym toku postępowania. 

 
4. Mediator jest obowiązany zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Po 

wyborze lub wyznaczeniu mediatora, składa on do akt pisemne oświadczenie o swojej 
bezstronności i niezależności wobec stron występujących w danej sprawie. 

 
5. Mediator ma obowiązek ujawnienia wszelkich okoliczności, które mogłyby powodować 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 
 
6. Mediator jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w 

związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku. 
 
7. Mediatorzy, Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie nie ponoszą 
odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie związane z przeprowadzeniem mediacji, z 
wyjątkiem odpowiedzialności za szkody spowodowane z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa mediatora lub Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. 

 
8. Mediator udziela stronom pomocy w ich rozmowach i negocjacjach zmierzających do 

polubownego rozwiązania sporu, w sposób bezstronny i niezależny.  
9. Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami, lecz stara się ułatwić stronom 

osiągnięcie porozumienia.  
10. Mediator powinien starać się kontrolować przebieg postępowania mediacyjnego kierując 

się zasadami słuszności, bezstronności i niezależności oraz biorąc pod uwagę wnioski 
stron. 

 
11. Strony mogą korzystać z ekspertów lub konsultantów posiadających wiedzę w danej 

dziedzinie. 
 
12. Fakt odbycia mediacji i jej przebieg ma charakter poufny. Informacje przekazane 

mediatorowi przez strony lub inne osoby podczas postępowania mediacyjnego, nie mogą 
być przez niego ujawniane. 

 
13. Mediator nie może być powoływany na świadka w postępowaniu sądowym, 

arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, na okoliczność faktów i twierdzeń ujawnionych w 
postępowaniu mediacyjnym, chyba, że strony uzgodnią inaczej. 

 
14. Z tytułu pełnienia funkcji mediatora przysługuje wynagrodzenie płatne w oparciu o 

umowę zawartą pomiędzy Mediatorem a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie. 
 

 

§ 9 
 

Postępowanie mediacyjne 
 

1. Miejscem prowadzenia mediacji jest siedziba Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Poza siedzibą Ośrodka Mediacji 

Gospodarczych mediacja może się odbywać: 

a) w Kancelarii Mediacyjnej Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie 

położonej poza Olsztynem – po uzyskaniu na wniosek mediatora lub mediatorów 
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akredytacji udzielanej przez Prezydium OIRP w zakresie spełniania przez lokal 

wskazany jako Kancelaria Mediacyjna warunków określonych w ust. 1 a, 

b) w miejscu wskazanym przez mediatora lub zespół mediatorów – po złożeniu przez 

nich oświadczenia do Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych i Prezydium OIRP 

o spełnianiu przez lokal warunków określonych w ust. 1 a z podaniem jego 

adresu; o ile mediacja toczyć się będzie ponownie w tym samym lokalu i będzie 

prowadzona przez tego samego mediatora lub zespół mediatorów oświadczenie 

jest zbędne, 

c) w miejscu wskazanym przez strony i zaakceptowanym przez mediatora lub zespół 

mediatorów – po każdorazowym złożeniu przez tych ostatnich oświadczenia do 

Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych i Prezydium OIRP o spełnianiu przez 

lokal warunków określonych w ust. 1 a, z podaniem jego adresu,  

d) wnioski i oświadczenia w zakresie miejsca mediacji mogą być składane drogą 

poczty elektronicznej. 

1.a.   Miejsce prowadzenia mediacji powinno: 

a)  być neutralne i estetyczne 

b)  gwarantować stronom i mediatorowi poczucie bezpieczeństwa 

c) posiadać co najmniej dwa pomieszczenia gwarantujące zachowanie 

prywatności stronom i poufności postępowania mediacyjnego 

d) zapewniać możliwość korzystania z podstawowych wygód. 

1.b.   Prezydium OIRP może cofnąć akredytację udzieloną Kancelarii Mediacyjnej  Ośrodka  

Mediacji Gospodarczych w przypadku: 

a) wniosku mediatora lub mediatorów prowadzących Kancelarię Mediacyjną, 

b) po ustaleniu, że lokal wskazany jako Kancelaria Mediacyjna przestała spełniać warunki 

określone w ust. 1 a, 

c) po uzyskaniu od stron mediacji lub sądów kierujących strony do mediacji powtarzających 

się informacji o naruszaniu przez mediatorów Kancelarii Mediacyjnej standardów mediacji 

obowiązujących w Ośrodku Mediacji Gospodarczych, 

d) skreślenia z listy mediatorów OIRP w Olsztynie mediatora, mediatorów, którzy złożyli 

wniosek o akredytację. 

1. c.     Prezydium OIRP może skreślić z listy mediatorów osoby składające nieprawdziwe 

oświadczenie w zakresie spełnienia warunków lokalowych wskazanych w ust. 1 a, 

wykorzystywanego do prowadzenia mediacji. 

1. d.     Od decyzji Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, w sprawach 

związanych z cofnięciem akredytacji, osobie której dotyczy decyzja oraz Prezesowi Ośrodka 

Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, służy 

odwołanie do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych. Do czasu rozpatrzenia odwołania 

Kancelaria Mediacyjna  Ośrodka Mediacji Gospodarczych nie może prowadzić mediacji.  

1. e.  Obsługę administracyjną i biurową prowadzonych mediacji w przypadku ich 

prowadzenia poza siedzibą OIRP w Olsztynie zapewniają mediatorzy prowadzący te sprawy. 

Mediatorzy dbają o to, żeby koszty obsługi spraw prowadzonych poza siedzibą OIRP w 

Olsztynie pokrywane były z opłat uiszczanych przez strony mediacji. W przypadku rozliczana 

kosztów mediacji w sytuacji określonej w zdaniu pierwszym, OIRP może być obciążona 

jedynie do wysokości kosztów jakie zostały faktycznie wpłacone przez strony. 
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2. Językiem postępowania mediacyjnego jest język polski, chyba że strony postanowiły 
 

na piśmie inaczej i decyzja ta została zaakceptowana przez Prezesa Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. 

 
3. Po dokonaniu wyboru mediatora, niezwłocznie kontaktuje się ze stronami, drugim 

mediatorem i niezwłocznie ustalają termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. 
 
4. Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą się na 

przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego.  
5. Mediatorzy może spotykać się z każdą ze stron poza posiedzeniami mediacyjnymi. 
 
6. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest nie dłużej niż trzy miesiące. W przypadku 

mediacji wszczętej na wniosek strony lub na zgodny wniosek stron, okres ten może być 
przez nie zgodnie wydłużony, o czym mediatorzy informują niezwłocznie Prezesa 
Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. 

 
7. Na każdym etapie postępowania mediator może zwrócić się do każdej ze stron o 

przedstawienie dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę 
mediator ujawnia drugiej stronie, chyba że udzielając ich strona zastrzegła, że mediator 
ma je zachować w poufności. 

 
8. Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze, a w 

szczególności do przedkładania odpowiednich dokumentów, składania wyjaśnień i 
uczestniczenia w sesjach mediacyjnych. 

 
9. 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. Protokół podpisuje mediator. 

 
10. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo 

załącza się do niego.  
11. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole. 
 
12. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody 

zawartej przed sądem.  
13. Mediator doręcza stronom odpis protokołu zawierającego ugodę z pouczeniem o 

możliwości wystąpienia do Sądu o zatwierdzenie ugody. 
 

 

§10 
 

Zakończenie postępowania mediacyjnego 
 

1. Postępowanie mediacyjne rozpoczęte zgodnie z niniejszym Regulaminem, kończy: 
a) podpisanie przez strony ugody, 

 
b) zawiadomienie mediatora przez którąkolwiek stron sporu o rezygnacji z 

prowadzenia mediacji, 
 

c) pisemne zawiadomienie stron sporu przez mediatora, że w jego opinii mediacja 
nie doprowadzi do rozwiązania sporu,  

d) upływ okresu, o którym mowa w § 9 pkt. 6, 
 

e) przekazanie stronom przez Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Olsztynie informacji, że Prezes Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie nie może 
powołać mediatora. 

 
 

2. Mediator niezwłocznie zawiadamia Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Olsztynie o zakończeniu postępowania mediacyjnego. Prezes 
Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie 
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potwierdza zakończenie postępowania, przekazując odpowiednie zawiadomienie z 
oznaczeniem sposobu zakończenia mediacji stronom sporu bądź sądowi. 

 
3. Po zawarciu ugody mediator osobiście lub za pośrednictwem Ośrodka Mediacji 

Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie niezwłocznie składa 
protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości 
ogólnej lub wyłącznej. 

 
4. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie 

rozpoznającym sprawę. 
 

 

§11 
 

Koszty postępowania mediacyjnego 

 

1. Wysokość oraz zasady ponoszenia kosztów mediacji wszczętej na wniosek strony lub 
stron określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu zatytułowany „Koszty mediacji” przyjętych uchwałą Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Olsztynie nr. 1/VII/2009 z dnia 21 stycznia 2009r. 

 
2. Na koszty postępowania prowadzonego przez Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie składają się:  
a) opłata rejestracyjna,  
b) opłata mediacyjna,  
c) wydatki. 

 
3. Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego wpłaca bezzwrotną 

opłatę rejestracyjną, której wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu. 
 
4. Wnioski o rozpoczęcie postępowania złożone bez wniesienia opłaty rejestracyjnej nie są 

rozpatrywane.  
5. Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie wzywa strony do dokonania lub uzupełnienia opłaty wyznaczając do tego 
stronom lub stronie odpowiedni termin. 

 
6. Niezwłocznie po otrzymaniu wspólnego wniosku o przeprowadzenie mediacji lub 

wyrażeniu zgody przez drugą stronę na przeprowadzenie mediacji w razie złożenia 
wniosku o mediację przez jedną ze stron, Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie zwraca się do stron o wpłacenie w 
terminie 7 dni opłaty mediacyjnej, obliczonej zgodnie z postanowieniami Załącznika do 
Regulaminu. W przypadku wpłynięcia sprawy w której określenie wartości przedmiotu 
sporu jest niemożliwe lub utrudnione, Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie określa jej wartość oraz wysokość opłaty. 

 
7. Mediacja może być przeprowadzona pod warunkiem otrzymania przez Ośrodek Mediacji 

Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie wymaganej opłaty 
mediacyjnej. 

  
8. O ile strony nie uzgodniły na piśmie inaczej, wskazana wyżej opłata mediacyjna i wydatki 

pokrywane są przez każdą ze stron w równych częściach. Za wniesienie opłat strony są 
odpowiedzialne solidarnie. 

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje na podstawie Uchwały Nr 62/VIII/2010 z dnia 29 września 
2010 r. oraz Uchwały 35/IX/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Olsztynie

 


