Podstawowe wzory protokołów mediacji.

A. W przypadku, gdy doszło do zawarcia ugody:
Na posiedzeniach mediacyjnych w dniach 7 i 19 stycznia 2019r. z udziałem
Mediatora Ryszarda Nowaka (wpisanego na listę mediatorów Sądu Okręgowego
w Poznaniu), które odbywały się w siedzibie jego Kancelarii w Poznaniu przy ul.
……………, została przeprowadzona mediacja pomiędzy:
Wnioskodawczynią – Natalią Kaczmarek, zamieszkałą: ul. Piękna 19/1, 60 - 000
Poznań
a
Uczestnikiem - Krzysztofem Kaczmarkiem, zamieszkałym: ul. Galileusza 47/19,
60 – 000 Poznań.
Na posiedzeniu mediacyjnym w dniu 7 stycznia 2019r. strony przedstawiły
swoje propozycje rozwiązania konfliktu i zgodnie oświadczyły, iż potrzebują kilka
dni na analizę propozycji drugiej strony.
Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2019r. strony zawarły przed
mediatorem ugodę, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

B. W przypadku, gdy nie doszło do zawarcia ugody:
Zgodnie z wnioskiem z dnia 27 grudnia 2018r., złożonym przez Panią
Natalię Kaczmarek, zamieszkałą w Poznaniu, ul. Piękna 19/1, o przeprowadzenie
postępowania mediacyjnego (wniosek w załączeniu) pomiędzy nią a jej mężem
Krzysztofem Kaczmarkiem, zamieszkałym w Poznaniu, ul. Galileusza 47/19, w
dniach: 7, 10, 19 i 30 stycznia 2019r., odbyły się posiedzenia mediacyjne, na
których każda ze stron została poinformowana o istocie mediacji i wyraziła zgodę
na osobę Mediatora Ryszarda Nowaka (wpisanego na listę mediatorów Sądu
Okręgowego w Poznaniu – oświadczenia w załączeniu).
Na spotkaniu w dniu 7 stycznia 2019r. Pani Natalia Kaczmarek przekazała
mediatorowi listę swoich propozycji rozwiązania powstałego konfliktu, która to
lista została przekazana Panu Krzysztofowi Kaczmarkowi. Również w tym dniu
strony zawarły z mediatorem umowę o mediację. Na następnym posiedzeniu
mediacyjnym w dniu 10 stycznia 2019r. Pan Krzysztof Kaczmarek przedstawił
listę swoich propozycji rozwiązania konfliktu. Dokument ten został przekazany
Pani Natalii Kaczmarek, która oświadczyła, że potrzebuje kilka dni na analizę
propozycji i ustosunkuje się do nich na następnym spotkaniu.
Dnia 19 stycznia 2019r. odbyło się kolejne posiedzenie mediacyjne. Pan
Krzysztof Kaczmarek przedstawił jeszcze jedną propozycję rozwiązania konfliktu.
Na spotkaniu tym nie doszło jednak do porozumienia i zawarcia ugody. Z uwagi
na długi czas trwania posiedzenie zostało zakończone z opcją możliwości jego
kontynuowania w innym dogodnym dla stron terminie. O terminie kolejnego
spotkania mediator miał zostać poinformowany przez każdą ze stron z osobna.
Dnia 30 stycznia 2019r. strony stawiły się w Kancelarii Mediatora jednakże
Pan Krzysztof Kaczmarek poinformował, że rezygnuje z dalszego postępowania
mediacyjnego.
Wszystkie w/w spotkania odbywały się w Kancelarii Mediatora w Poznaniu
przy ul. …………………………….. .

