REGULAMIN MEDIACYJNY
SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ
W WARSZAWIE
§1
Postanowienia wstępne
1.

Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym,
lub w trakcie jego trwania, strona sporu może zwrócić się do Sądu Arbitrażowego przy
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie („Sąd Arbitrażowy”) z wnioskiem o
przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu
przedstawionego we wniosku („Postępowanie Mediacyjne”).

2.

Jeżeli strony sporu nie określą wspólnie odmiennych reguł postępowania,
postępowanie będzie się toczyć zgodnie z niniejszym Regulaminem Mediacyjnym
Sądu Arbitrażowego („Regulamin Mediacyjny”).

3.

W razie postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji w Sądzie Arbitrażowym
postanowienia Regulaminu Mediacyjnego stosuje się w zakresie nieuregulowanym
przepisami kodeksu postępowania cywilnego o skierowaniu przez sąd stron do
mediacji.
§2
Wszczęcie Postępowania Mediacyjnego

1.

Postępowanie Mediacyjne wszczyna się na podstawie wniosku o przeprowadzenie
mediacji, który powinien zawierać:
1)

oznaczenie stron i ich pełnomocników, jeśli zostali ustanowieni, wraz z ich
adresami i innymi danymi kontaktowymi,

2)

opis okoliczności sporu zaistniałego pomiędzy stronami,

3)

potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz połowy opłaty mediacyjnej
w wysokości określonej w Taryfie Opłat obowiązującej w dniu złożenia
wniosku,

4)

wymienienie załączników,

5)

odpis umowy o mediację – jeżeli strony zawarły taką umowę na piśmie, a
jeżeli zapadło postanowienie sądu o skierowaniu stron do mediacji w Sądzie
Arbitrażowym – odpis postanowienia sądu.
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2.

Jeżeli wniosek o przeprowadzenie mediacji składają obie strony, powinien on
zawierać również potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz całości opłaty
mediacyjnej w wysokości określonej w Taryfie Opłat obowiązującej w dniu złożenia
wniosku. Wniosek może zawierać także wskazanie mediatora z Listy Mediatorów.

3.

Jeżeli wniosek nie odpowiada wymogom określonym w ust. 1 lub 2 powyżej,
Sekretarz

Generalny

Sądu

Arbitrażowego

(„Sekretarz

Generalny”)

wzywa

wnioskodawcę, aby w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 14 dni, uzupełnił braki.
4.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji poprawiony lub uzupełniony w terminie,
zgodnie z ust. 3 powyżej, wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

5.

Postępowanie

Mediacyjne

zostaje

wszczęte

w

dniu

złożenia

wniosku

o

przeprowadzenie mediacji. Jeżeli jednak strony nie zawarły umowy o mediację, a
także w razie braku postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji w Sądzie
Arbitrażowym, postępowanie mediacyjne uważa się za wszczęte z chwilą wyrażenia
zgody na mediację przez drugą stronę.
6.

Wniosek o wszczęcie Postępowania Mediacyjnego uważa się za doręczony w dniu
jego złożenia do Sądu Arbitrażowego lub nadania listem poleconym, pocztą kurierską
albo w inny sposób umożliwiający udokumentowanie jego nadania.
§3
Wezwanie drugiej strony do udziału w mediacji

1.

Sekretarz Generalny doręcza drugiej stronie odpis wniosku i wzywa ją do złożenia na
piśmie oświadczenia, czy wyraża zgodę na mediację oraz do uiszczenia połowy opłaty
mediacyjnej, w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 14 dni.

2.

Jeżeli druga strona nie wyraziła zgody na mediację lub nie została w terminie
wniesiona opłata mediacyjna w pełnej wysokości, uważa się, że Postępowanie
Mediacyjne nie zostało wszczęte. Sekretarz Generalny zawiadamia strony o braku
możliwości przeprowadzenia mediacji i zwraca wnioskodawcy wpłaconą przez niego
opłatę mediacyjną.
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§4
Mediator

1.

Postępowanie Mediacyjne prowadzi jeden mediator, chyba że strony postanowiły
powołać zespół dwóch lub więcej mediatorów. W takim przypadku postanowienia
Regulaminu Mediacyjnego dotyczące mediatora stosuje się do każdego z mediatorów.

2.

Po uiszczeniu całości opłaty mediacyjnej, Sekretarz Generalny wzywa strony do
zgodnego powołania mediatora, w terminie nie krótszym niż 14 dni, przesyłając im
jednocześnie Listę Mediatorów.

3.

W braku zgodnego powołania mediatora przez strony, mediatora powołuje Prezes
Sądu Arbitrażowego spośród osób wpisanych na Listę Mediatorów.

4.

Sekretarz Generalny zawiadamia niezwłocznie osobę powołaną do pełnienia funkcji
mediatora, wzywając ją do złożenia w określonym terminie oświadczenia, o którym
mowa w ust. 5.

5.

Mediator

przyjmuje

funkcję

składając

Sekretarzowi

Generalnemu

pisemne

oświadczenie o jej przyjęciu, o swojej bezstronności i niezależności, o dysponowaniu
czasem niezbędnym do wykonania obowiązków mediatora. W oświadczeniu tym
mediator zobowiązuje się do należytego wykonania swoich obowiązków. Odpis
takiego oświadczenia Sekretarz Generalny doręcza niezwłocznie stronom.
6.

O

odmowie

przyjęcia

funkcji

mediatora

Sekretarz

Generalny

zawiadamia

niezwłocznie strony. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 w terminie
określonym przez Sekretarza Generalnego, jest równoznaczne z odmową przyjęcia
funkcji.
7.

Mediator powinien być bezstronny i niezależny przez cały czas trwania Postępowania
Mediacyjnego oraz niezwłocznie ujawnić stronom wszelkie okoliczności, które mogą
budzić wątpliwości co do jego bezstronności i niezależności.

8.

Funkcji mediatora w Postępowaniu Mediacyjnym toczącym się na podstawie
Regulaminu Mediacyjnego nie może pełnić Sekretarz Generalny, Zastępcy Sekretarza
Generalnego oraz pracownicy Sądu Arbitrażowego.
§5
Lista Mediatorów
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1.

Sąd Arbitrażowy prowadzi Listę Mediatorów Rekomendowanych przez Sąd
Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie („Lista Mediatorów”).

2.

Zasady i tryb tworzenia Listy Mediatorów określa Statut Sądu Arbitrażowego.

3.

Strony zgodnie powołują mediatora z Listy Mediatorów.
§6
Postępowanie Mediacyjne

1.

Mediator prowadzi mediację w sposób, jaki uzna za właściwy, kierując się zasadami
bezstronności, neutralności i dobrowolności mediacji. Strony mogą, wraz z
mediatorem, ustalić najbardziej odpowiedni sposób rozwiązywania ich sporu.

2.

Strony mają obowiązek współpracować w dobrej wierze z mediatorem.

3.

Mediator może porozumiewać się ze stronami wspólnie, w trakcie spotkań
mediacyjnych lub w inny sposób, bądź z każdą z nich z osobna.

4.

Mediator powinien dołożyć starań, aby postępowanie mediacyjne zakończyło się na
pierwszym spotkaniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.

5.

Postępowanie Mediacyjne jest poufne. Strony i mediator są w szczególności
obowiązani do zachowania w poufności treści propozycji ugodowych lub innych
oświadczeń składanych w postępowaniu mediacyjnym, a także do niepowoływania się
na nie w postępowaniu arbitrażowym lub sądowym.

6.

7.

Z przebiegu mediacji mediator sporządza i podpisuje protokół, w którym oznacza:
1)

miejsce i czas przeprowadzenia mediacji;

2)

imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron oraz mediatora, a także

3)

wynik mediacji.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo
załącza się do niego i opatruje podpisami stron.

8.

Odpis protokołu doręcza się stronom.
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§7
Zakończenie Postępowania Mediacyjnego
1.

Postępowanie Mediacyjne powinno zakończyć w terminie 30 dni licząc od dnia
złożenia przez mediatora oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 5, chyba że strony
wyraziły zgodę na dłuższy termin prowadzenia mediacji.

2.

Postępowanie Mediacyjne kończy się z chwilą:
1)

podpisania przez strony ugody zawartej przed mediatorem;

2)

stwierdzenia przez mediatora w protokole, iż mediacja nie doprowadziła do
zawarcia ugody.
§8
Powołanie mediatora na arbitra

1.

Na zgodny wniosek stron, Rada Arbitrażowa może powołać mediatora jako arbitra
uprawnionego do rozstrzygnięcia sporu lub do nadania ugodzie formy wyroku. W
takim przypadku do powołania arbitra nie stosuje się ograniczeń wynikających z § 16
ust. 3 zd. pierwsze i § 20 ust. 2 zd. pierwsze Regulaminu Arbitrażowego.

2.

Sekretarz Generalny wzywa strony, aby w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 14
dni, uiściły opłatę arbitrażową, z uwzględnieniem dokonanych opłat mediacyjnych.
Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w Taryfie Opłat obowiązującej w dniu
złożenia wniosku.
§9
Koszty Postępowania Mediacyjnego

Koszty Postępowania Mediacyjnego określa Taryfa Opłat.
§ 10
Uchwalenie i wejście w życie Regulaminu Mediacyjnego
1.

Niniejszy Regulamin Mediacyjny został przyjęty uchwałą Rady Arbitrażowej w dniu
16 grudnia 2014 r.

2.

Regulamin Mediacyjny wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.
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