WNIOSEK
o mediację
Centrum Mediacji
przy Krajowej Radzie Radców
Prawnych

Do Dyrektora Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie
Radców Prawnych

…………………………………………………………………
Nr wniosku (wypełnia KRRP)

…………………………………………………………………
miejscowość i data

I. Strona postępowania mediacyjnego
1. Dane strony:
a. Pełna nazwa firmy/imię i nazwisko:

b. Numer NIP/PESEL1
c.

Adres do korespondencji:

d. Nr telefonu/ faksu, nr tel. komórkowego:

(kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)

e.

Osoba upoważniona do reprezentowania strony (jej stanowisko w strukturze strony):
1.
2.
3.

f.

Adres e-mail:

g.

Telefon:

2. Dane pełnomocnika, jeśli został przez stronę ustanowiony:
a.

Imię i nazwisko:

b.

Radca prawny/adwokat:
o Radca prawny
o Adwokat

c.

Numer NIP:

d.

Adres do korespondencji:

e.

Nr telefonu/faksu, nr tel. komórkowego:

(kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)

II. Strona postępowania mediacyjnego:
1. Dane drugiej strony:
a.

Pełna nazwa firmy/imię i nazwisko:

Osoby wnioskujące o mediacją podają odpowiednio: NIP – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / PESEL –
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
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b.

c.

Numer NIP/PESEL2:

Adres do korespondencji:

d.

Nr telefonu/ faksu, nr tel. komórkowego:

(kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)

e.

Osoba upoważniona do reprezentowania strony (jej stanowisko w strukturze strony):
1.
2.
3.

f.

Adres e-mail:

g.

Telefon:

2. Dane pełnomocnika, jeśli został przez stronę ustanowiony:
a.

Imię i nazwisko:

b.

c.

Radca prawny / Adwokat:
o Radca prawny
o Adwokat
Numer NIP:

d.

Adres do korespondencji:

e.

(kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)
3. Określenie okoliczności (opis konfliktu):

Osoby wnioskujące o mediacją podają odpowiednio: NIP – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / PESEL –
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
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4. Charakter żądania (majątkowe, niemajątkowe):

5. Propozycje rozwiązań sugerowane przez wnioskodawców:

6. Strona z listy mediatorów Centrum na mediatora wybiera:

7. Strona wnosi o wyznaczenie mediatora przez Sekretarza Centrum Mediacji przy KRRP
o Tak
o Nie
8. Strona wnosi, aby mediator wyznaczony przez Sekretarza Centrum Mediacji przy KRRP był mediatorem certyfikowanym:
o Tak
o Nie
9. Miejscem prowadzenia mediacji (z uwzględnieniem §6 ust. 1 regulaminu postępowania mediacyjnego) będzie:

10. Językiem postępowania mediacyjnego (z uwzględnieniem § 6 ust. 2 Regulaminu postępowania mediacyjnego) będzie:
o
o
o
11.

język polski
język obcy
z tłumaczeniem
Ewentualne uwagi:

12. Strona/strony oświadczają, że zapoznała/y się ze statutem, regulaminem postępowania mediacyjnego i Taryfą opłat w
Centrum Mediacji przy KRRP, akceptują ich treść i przyjmują do stosowania, w szczególności zobowiązują się ponieść
wynikające z Regulaminu opłaty.
13. Strona/strony zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji przy KRRP oświadczają, że
wyrażają zgodę na informowanie przez CM o:
o prowadzeniu mediacji przez CM w trakcie postępowania;
o fakcie przeprowadzenia mediacji przez CM po zakończeniu postępowania.
14. Strona/strony zgodnie oświadcza/ją, że wyraża/ją zgodę na informowanie D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej S.A. z siedziba w Warszawie (D.A.S) przez CM o fakcie prowadzenia mediacji, jej zakończeniu i wyniku, w tym
wyrażają zgodę na udostępnienie D.A.S. kopii protokołu i ugody, jeśli zostanie zawarta.
15. Strona/strony oświadczają, że w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego pełnomocnictwo jako aktualne w chwili
złożenia Wniosku.
16. Strona/strony oświadczają, że dane podane w chwili złożenia wniosku są aktualne i zgodne z przedstawionym opisem z KRS
(lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej).
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17. W przypadku, gdy strona jest ubezpieczona w zakresie kosztów mediacji D.A.S towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej
S.A., wyraża niniejszym zgodę, aby wezwania CM do uiszczenia kosztów postępowania mediacyjnego obciążające stronę,
były kierowane przez CM bezpośrednio do ubezpieczyciela.
18. Strona/strony oświadczają, że zapoznały się z informacją o przetwarzaniu danych dotyczącą wniosku o mediację,
postępowania mediacyjnego oraz wynikającym z tym praw osób, których dane dotyczą.
Treść informacji stanowi załącznik nr 1 do wniosku.
Załączniki:
1.
2.
3.

Podpis:
Podpisy stron zgodnie z reprezentacją:
Podpisy składają odpowiednio wszystkie strony postępowania mediacyjnego.

Imię i Nazwisko

Data

Podpis

Imię i Nazwisko

Data

Podpis

Imię i Nazwisko

Data

Podpis
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