Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

REGULAMIN
ORGANIZACJI I PROWADZENIA MEDIACJI POZASĄDOWYCH NA ETAPIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO,
W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU PN. „PILOTAŻ PROGRAMU WDRAŻAJĄCEGO IDEĘ SPRAWIEDLIWOŚCI
NAPRAWCZEJ NA TERENIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W LUBLINIE”,
SFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI,
KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz szczegółowe warunki mediacji pozasądowych
(Działanie 2.5.) prowadzonych przez mediatora na etapie postępowania wykonawczego pomiędzy
stronami konfliktu, w których co najmniej jedną ze stron jest osoba skazana, odbywająca karę
pozbawienia wolności, osadzona w jednostce penitencjarnej położonej na terenie Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. Mediacje, o których mowa w zdaniu poprzednim
prowadzone są w ramach projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości
naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, realizowanego przez
Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na podstawie umowy nr DFSV.7211.5.2020 na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresu przeciwdziałania przyczynom
przestępczości.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) „Projekcie” – rozumie się przez to projekt pod nazwą „Pilotaż programu wdrażającego ideę
sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w
Lublinie”, realizowany na podstawie umowy nr DFS-V.7211.5.2020 na powierzenie realizacji
zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości;
2) „Dysponencie Funduszu” – rozumie się przez to Ministra Sprawiedliwości z siedzibą w
Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa, jako dysponenta Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
3) „okresie realizacji projektu”– rozumie się przez to okres od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia
30 czerwca 2022 r.;
4) „mediacji” - rozumie się przez to realizowaną w związku z Projektem, a na podstawie
niniejszego Regulaminu, dobrowolną i poufną metodę rozwiązywania sporów (kryzysów)
powstałych w wyniku przestępstwa, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego
mediatora dochodzą do porozumienia, przy czym co najmniej jedną ze stron sporu jest
osoba skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności i osadzona w jednostce
penitencjarnej położonej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie,
która przystąpiła do Projektu i wystąpiła z inicjatywą mediacji pozasądowej w sprawach, w
której prawo dopuszcza zawarcie ugody;
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5) „WSKiP” - rozumie się przez to Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki z siedzibą w
Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa;
6) „Uczestniku Projektu” – rozumie się przez to osobę zainteresowaną udziałem w mediacji
realizowanej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, która zainicjowała
prowadzenie mediacji pozasądowej składając deklarację udziału w Projekcie w celu
rozwiązania sporów powstałych w wyniku przestępstwa, przy czym co najmniej jedną ze
stron sporu jest osoba skazana;
7) „Skazanym” lub „osobie skazanej” - rozumie się przez to osobę skazaną, odbywającą karę
pozbawienia wolności i osadzoną w jednostce penitencjarnej położonej na terenie
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie objętej działaniami projektowymi;
8) „Deklaracji udziału w Projekcie” - rozumie się przez to deklarację, której wzór stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiący jednocześnie wniosek o
przeprowadzenie mediacji pozasądowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
9) „stronie” lub „stronach” – rozumie się przez to uczestników mediacji, w których co
najmniej jednym z nich jest Uczestnik Projektu, w tym osoba skazana;
10) „CAM w Lublinie” – rozumie się przez to Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie, z którym
WSKiP zawarła porozumienie o współpracy w zakresie:
a. organizowania i prowadzenia spotkań informacyjnych dotyczących polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, w formie dyżurów stałych
mediatorów, realizowanych dla osadzonych na terenie jednostek penitencjarnych
podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie,
b. organizowania i prowadzenia mediacji pozasądowych z udziałem osadzonych z
jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej
w Lublinie;
11) „mediatorze” – rozumie się przez to mediatora, wskazanego przez CAM w Lublinie w
wykazie mediatorów gotowych do prowadzenia mediacji pozasądowych zainicjowanych
przez osadzonych, z którym WSKiP zawarła umowę na prowadzenie mediacji pozasądowych
w ramach realizowanego Projektu, a w szczególności przy realizacji Działania 2.5. Mediacje
pozasądowe;
12) „Kierowniku Projektu” – rozumie się przez to osobę powołaną na Kierownika Projektu;
13) „jednostkach penitencjarnych, położonych na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Lublinie, objętych działaniami projektowymi” rozumie się przez to: Areszt
Śledczy w Lublinie, Zakład Karny we Włodawie, Zakład Karny w Opolu Lubelskim, Zakład
Karny w Chełmie, Zakład Karny w Białej Podlaskiej, Oddział Zewnętrzny w Zabłociu, Zakład
Karny w Zamościu, Oddział Zewnętrzny w Zamościu, Areszt Śledczy w Krasnymstawie, Zakład
Karny w Hrubieszowie;
14) „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy Regulamin określający zasady organizacji oraz
szczegółowe warunki mediacji pozasądowych (Działanie 2.5.) prowadzonych w ramach
Projektu przez mediatora na etapie postępowania wykonawczego pomiędzy stronami
konfliktu, w których co najmniej jedną ze stron jest osoba skazana.
3. Głównym celem realizowanego Projektu jest zmniejszenie powrotności skazanych do przestępstwa
oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, zaś mediacje, o których mowa w
niniejszym Regulaminie stanowią narzędzie wspierające skuteczną readaptację skazanych, mają
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wspierać rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także przyczyniać się
do stworzenia odpowiednich warunków do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów między
stronami konfliktu, w tym do wypracowania przez strony własnego, wspólnie zaakceptowanego,
zgodnego z prawem porozumienia.
4. Mediacja prowadzona jest w ramach Projektu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
w szczególności ma na celu:
1) stworzenie warunków do bezpośrednich rozmów między stronami konfliktu, dając im możliwość
wpływu na rozwiązanie sporów (kryzysów) wynikłych z przestępstwa oraz umożliwiając im
odbudowanie lub poprawę relacji zachwianych w wyniku przestępstwa;
2) umożliwienie osobie skazanej przejęcia odpowiedzialności za skutki przestępstwa oraz podjęcia
przez skazanego związanych z tym działań, w szczególności takich jak: przeproszenie
pokrzywdzonego, wyrażenie skruchy, naprawienie szkody wyrządzonej czynem zabronionym,
kompensacja szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, zadośćuczynienie moralne i/lub materialne,
itp.;
3) umożliwienie pokrzywdzonemu wyrażenia swoich uczuć, poczucia krzywdy i straty, a także
wyrażenia oczekiwań i potrzeb;
4) umożliwienie stronom trwałego zakończeniu konfliktu lub jego załagodzenia, naprawienia relacji
i/lub szkód wyrządzonych przestępstwem;
5) wypracowanie przez strony konfliktu - własnego, wspólnie zaakceptowanego, zgodnego z
prawem porozumienia (ugody).
5. Organizowanie i prowadzenie mediacji pozasądowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie
jest sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.
§2
1. Mediator - do którego Uczestnik Projektu zwrócił się o pomoc w rozwiązaniu sporu powstałego w
wyniku przestępstwa oraz złożył Deklarację udziału w Projekcie inicjując tym samym prowadzenie
mediacji pozasądowej – niezwłocznie:
1) dokonuje diagnozy sporu pod względem zasadności przeprowadzenia mediacji w danej sprawie,
uwzględniając m.in takie aspekty jak:
a. identyfikacja osoby inicjującej mediację,
b. identyfikacja uczestników mediacji (strony sporu, ewentualnie towarzyszący im
pełnomocnicy),
c. przesłanki wyłączenia mediatora (np. w przypadku spokrewnienia z którąś ze stron sporu lub
pozostawania z nią w jakichkolwiek innych bliskich relacjach),
d. identyfikacja rodzaju sprawy i przedmiotu sporu,
e. identyfikacja (w przypadku, gdy mediator posiada informacje w tym zakresie i możliwość ich
weryfikacji) przeciwskazań do prowadzenia mediacji (np. uzależnienie od środków
odurzających, choroba psychiczna lub upośledzenie umysłowe jednej ze stron, które
uniemożliwiają powzięcie decyzji i wyrażenie woli w sposób swobodny; sprawy związane z
udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej; gdy skazany jest bardzo zdemoralizowany,
wykazuje znaczne nasilenie agresji, odznacza się niskim poziomem empatii; gdy
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2)

3)

4)

5)

pokrzywdzony ma postawę nadmiernie roszczeniową lub jest szczególnie wrogo nastawiony
do skazanego),
f. ustalenie miejsca i sposobu prowadzenia mediacji,
g. ustalenie terminu zakończenia mediacji;
organizuje spotkania mediacyjne, uwzględniając m.in takie kwestie jak:
a. zaplanowanie terminu, miejsca i możliwych sposobów przebiegu spotkań mediacyjnych, z
zastrzeżeniem, że jeżeli mediacja miałaby odbywać się na terenie jednostki penitencjarnej, to
w uzgodnieniu z dyrektorem tej jednostki i na podstawie odrębnych przepisów, w
szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz
Regulaminu organizacyjno-porządkowego obowiązującego w danej jednostce penitencjarnej
objętej działaniami projektowymi,
b. niezwłoczne nawiązanie kontaktu ze skazanym (osadzonym) i pokrzywdzonym, w celu
ustalenia terminu, sposobu spotkania i miejsca spotkania z każdym z nich. Wzór zaproszenia
drugiej strony do mediacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
c. poinformowanie stron, że mediacja realizowana będzie w ramach projektu pn. „Pilotaż
programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, a koszty mediacji sfinansowane są ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości;
przeprowadza ze skazanym (osadzonym) i pokrzywdzonym, w dogodnym dla nich miejscu i
czasie, indywidualne lub wspólne spotkania wstępne, podczas których wyjaśnia im cele i
zasady postępowania mediacyjnego, informuje o przysługujących uprawnieniach, a także poucza
ich o możliwości cofnięcia zgody na uczestniczenie w mediacji aż do jej zakończenia oraz odbiera
od stron zgodę na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym, a ponadto, przypomina
stronom, że mediacja w której biorą udział jest realizowana w ramach projektu pn. „Pilotaż
programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej w Lublinie”, zaś koszty mediacji sfinansowane są ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wzór zgody na mediację
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie wspólne spotkanie skazanego z pokrzywdzonym (mediacje
bezpośrednie), mediator może przeprowadzić postępowanie mediacyjne w sposób pośredni,
przekazując każdemu z nich informacje, propozycje i stanowisko dotyczące zawarcia ugody i jej
treści zajmowane przez drugiego uczestnika (mediacje pośrednie/wahadłowe). Pomiędzy
skazanym a pokrzywdzonym możliwa jest też mediacja elektroniczna (e-mediacja) polegająca na
tym, że mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na
odległość, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora internetowego,
telekonferencji, wideokonferencji (o ile w warunkach izolacji więziennej spełnione są warunki
techniczne do prowadzenia mediacji elektronicznej, a uczestnicy mediacji i mediator dysponują
sprzętem oraz łączem internetowym i umiejętnościami niezbędnymi do uczestnictwa w mediacji
prowadzonej z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności);
pomaga w sformułowaniu treści ugody między skazanym i pokrzywdzonym, informując ich
w szczególności o treści: art. 107 § 3 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego oraz o treści art. 22, art. 19 § 1 i § 3, art. 162 § 1 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
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1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Wzór ugody stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu;
6) niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sporządza pisemne
sprawozdanie z wyników mediacji. Wzór sprawozdania z mediacji stanowi Załącznik nr 5 do
niniejszego Regulaminu.
2. Strony, po wyrażeniu dobrowolnej zgody, biorą udział w badaniach ankietowych przeprowadzanych
na potrzeby Projektu w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu.
Rozdział 2
Podstawowe zasady mediacji
§3
Postępowanie mediacyjne ma charakter dobrowolny. Mediator zobowiązany jest do poinformowania stron
na wstępie postępowania mediacyjnego, że mają one prawo do odstąpienia od mediacji na każdym jej
etapie.
§4
Strona lub strony kierując sprawę do mediacji zobowiązują się współpracować z mediatorem i działać w
dobrej wierze, w szczególności w zakresie przedkładanych dokumentów, udzielanych informacji,
zajmowanych stanowisk oraz proponowanych lub akceptowanych rozwiązań w sprawie mających charakter
sprawiedliwości naprawczej.
§5
Mediacja jest prowadzona w sposób bezstronny, co oznacza, że mediator nie staje po żadnej stronie, nie
wyróżnia żadnej ze stron, traktuje je jednakowo, respektując godność stron oraz równość ich praw w
mediacji.
§6
1. Przebieg postępowania mediacyjnego ma charakter poufny.
2. Informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji lub też fakty, o których dowiedział się w
związku z prowadzeniem mediacji, mediator zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie może ich
ujawniać, chyba że ujawnienia informacji wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub
też wszystkie strony sporu wyraziły na piśmie wyraźną zgodę na ujawnienie informacji.
3. Informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji od jednej ze stron mogą być przekazane
drugiej stronie jedynie za jej wyraźną zgodą.
4. Obowiązek zachowania poufności istnieje również po zakończeniu postępowania mediacyjnego.
5. Poza mediatorami prowadzącymi mediacje, do zachowania poufności zobowiązane są także organy
postępowania wykonawczego, CAM w Lublinie, WSKiP, Kierownik Projektu, Dysponent Funduszu.
Osoby i podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane są w szczególności do nieujawniania
osobom trzecim treści propozycji ugodowych lub innych oświadczeń składanych w postępowaniu
mediacyjnym, o których powzięły wiedzę w związku z pełnionymi przez siebie obowiązkami i
funkcjami. Wszystkie zebrane w ten sposób dane zostaną zastosowane wyłącznie w ramach
realizowanego Projektu.
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6. Mediator oraz podmioty i instytucje o których mowa w ust. 5 dbają o bezpieczeństwo danych
osobowych przetwarzanych w związku z procedurą wszczęcia i prowadzenia mediacji, zapewniając
zgodność działań z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczące obowiązku informacyjnego
realizowanego w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 (RODO). Oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego (RODO) stanowi Załącznik nr
6 do niniejszego Regulaminu.
7. Strony postępowania mediacyjnego zobowiązane są do zachowania poufności i nie mogą
wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu sądowym, arbitrażowym
lub innym, jakichkolwiek informacji ujawnionych w trakcie postępowania mediacyjnego, a w
szczególności:
1) ustępstw poczynionych w trakcie postępowania mediacyjnego;
2) propozycji rozwiązań konfliktu;
3) faktu, że jedna strona wyrażała zamiar lub nie wyrażała zamiaru przyjęcia propozycji drugiej
strony.
§7
1. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc od dnia doręczenia mediatorowi
Deklaracji udziału w Projekcie stanowiącej jednocześnie wniosek o przeprowadzenie mediacji
pozasądowej, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Jeżeli postępowanie mediacyjne nie zostało zakończone w terminie jednego miesiąca, to na wniosek
stron, mediator może w wyjątkowych sytuacjach, przedłużyć termin mediacji na czas niezbędny do
zakończenia postępowania mediacyjnego, o ile mediator dostrzega pozytywne rokowania, co do
zakończenia mediacji w drodze wypracowania przez strony konfliktu własnego, wspólnie
akceptowalnego, zgodnego z prawem porozumienia (ugody).
§8
1. Strona może być reprezentowana w postępowaniu mediacyjnym przez pełnomocnika, o ile druga
strona nie wyrazi sprzeciwu.
2. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
w szczególności radca prawny, adwokat.
§9
W spotkaniach mediacyjnych mogą uczestniczyć osoby trzecie za zgodą mediatora i stron mediacji, a jeśli
spotkania mediacyjne miałyby się odbywać na terenie jednostki penitencjarnej, to również za zgodą
dyrektora tej jednostki i na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz Regulaminu organizacyjno-porządkowego obowiązującego
w danej jednostce.
§ 10
1. W przypadku sporu wymagającego do jego rozwiązania wiedzy specjalnej, mediator może
zaproponować stronom uczestniczącym w mediacji skorzystanie z pomocy odpowiedniego eksperta,
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przy czym dobrowolną decyzję o skorzystaniu z pomocy takiego eksperta, strony podejmują
wspólnie i na swój koszt.
2. Mediator, współpracując z ekspertami, o których mowa w ust. 1, nie może naruszyć obowiązujących
go zasad poufności.
3. W trakcie mediacji mediator nie może występować w roli eksperta, o którym mowa w ust. 1, nawet
jeżeli posiada fachową wiedzę z danej dziedziny, z którą związana jest sporna sprawa.
Rozdział 3
Zadania i obowiązki mediatora
§ 11
1. Mediator prowadzi mediację z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz standardami i zasadami etyki zawodowej mediatora, o których mowa w ust. 2 i 3.
2. Mediator prowadzi mediację zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z zachowaniem
Standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych w dniu 26 czerwca 2006 r.
przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy
Ministrze Sprawiedliwości, stanowiących Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
3. Mediator prowadzi mediację przestrzegając zasad określonych w Kodeksie Etycznym Mediatorów
Polskich uchwalonym w maju 2008 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, stanowiącym Załącznik nr 8 do
niniejszego Regulaminu.
§ 12
1. Mediator prowadząc mediację kieruje się zasadami neutralności, bezstronności i poufności.
2. Przed rozpoczęciem pierwszego spotkania mediacyjnego, mediator zakłada akta dla każdej mediacji
oraz składa do nich pisemne oświadczenie, że zobowiązuje się zachować poufność przebiegu
mediacji oraz oświadczenie o swojej bezstronności i neutralności, w którym wskazuje wszelkie
okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności i neutralności w
danej sprawie. Wzór oświadczenia mediatora stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.
§ 13
1. Mediator nie rozstrzyga sporu pomiędzy stronami postępowania mediacyjnego i nie udziela stronom
porad prawnych.
2. W trakcie mediacji, mediator może sporządzać notatki jedynie na własny użytek. Z chwilą
zakończenia mediacji mediator zobowiązany jest zniszczyć sporządzone notatki.
§ 14
1. Mediacja jest prowadzona przez mediatora wskazanego przez Dyrektora CAM w porozumieniu z
Kierownikiem Projektu oraz w miarę możliwości uwzględniającego wybór stron.
2. Mediator może odmówić prowadzenia mediacji jedynie z ważnych powodów.
3. Ważnymi powodami, o których mowa w ust. 1 jest w szczególności istnienie lub też pojawienie się
okoliczności mogących mieć wpływ na neutralność albo bezstronność mediatora w danej sprawie.
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4. W przypadku, gdy mediator odmawia prowadzenia mediacji obowiązany jest do niezwłocznego
zawiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu, Dyrektora CAM w Lublinie oraz strony, wskazując
uzasadnione powody odmowy prowadzenia mediacji.
5. Mediator powinien mieć na względzie, że powody, o których mowa w ust. 1-2 stanowią wyjątek od
zasady pozostawania przez mediatora w gotowości do przeprowadzenia mediacji.
Rozdział 4
Wszczęcie mediacji
§ 15
1. Mediacja na etapie postępowania wykonawczego może być wszczęta w szczególności:
1) na wniosek Uczestnika Projektu - jednej ze stron pod warunkiem, że pozostałe strony wyraziły
zgodę na mediację,
2) na zgodny wniosek stron, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu.
2. Mediacja, poza przypadkami określonymi w ust. 1 może być również wszczęta za pośrednictwem
sędziego penitencjarnego, dyrektora zakładu karnego, aresztu śledczego, komisji penitencjarnej
(administracji jednostki penitencjarnej, w której osadzony przebywa) oraz zawodowego kuratora
sądowego, za zgodą osadzonego lub na jego wniosek, uwzględniając cel zakładanej mediacji, motywy
osadzonego, jego gotowość do zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej przestępstwem, oraz termin
do przeprowadzenia mediacji.
§ 16
1. Deklaracja udziału w Projekcie stanowiąca jednocześnie wniosek o wszczęcie mediacji, o którym
mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 i 2 zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron postępowania mediacyjnego, ich dane teleadresowe, dane pełnomocników jeśli
będą uczestniczyć w mediacji, dane teleadresowe pełnomocników, w tym wskazanie adresu email, oraz pełnomocnictwa do uczestniczenia w mediacji;
2) oświadczenia stron o wyrażeniu zgody na mediację;
3) określenie okoliczności sporu i celu mediacji;
4) oświadczenie stron o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu;
5) wskazanie mediatora albo wniosek o wyznaczenie mediatora przez Dyrektora CAM Lublin.
2. Wniosek może zawierać także propozycje miejsca i sposobu prowadzenia mediacji oraz inne dane
i inne załączniki niż te, o których mowa w ustępach poprzedzających, jeżeli ich podanie jest istotne z
punktu widzenia przedmiotu sprawy i może mieć wpływ na przebieg mediacji.
3. Deklaracja udziału w Projekcie stanowiąca jednocześnie wniosek o wszczęcie mediacji składana przez
jedną ze stron zawiera odpisy wniosku wraz z jego załącznikami po jednym egzemplarzu dla każdej z
pozostałych stron.
4. Dokumentacja stanowiąca podstawę zainicjowania mediacji podlega rejestracji przez mediatora w
Spisie spraw stanowiącym Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku mediacji ze skierowania przez administrację zakładu karnego lub przez zawodowego
kuratora sądowego, do wszczęcia mediacji stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu karnego,
kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego, kodeksu postępowania cywilnego
i kodeksu cywilnego.
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Rozdział 5
Wyznaczenie mediatora
§ 17
Mediację prowadzi mediator wskazany przez Dyrektora CAM w porozumieniu z Kierownikiem Projektu, w
miarę możliwości uwzględniający wybór stron, znajdujący się na liście mediatorów CAM w Lublinie, z którymi
WSKiP zawarła umowę o przeprowadzenie mediacji pozasądowych w ramach realizowanego Projektu.
§ 18
Każda ze stron może w trakcie mediacji zrezygnować z mediatora bez zakończenia postępowania
mediacyjnego.
Rozdział 6
Przebieg postępowania mediacyjnego
§ 19
1. Postępowanie mediacyjne przeprowadzane jest na spotkaniach mediacyjnych, zwanych też sesjami
mediacyjnymi. Spotkanie mediacyjne może zostać przeprowadzone również przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość.
2. Wyznaczenie spotkań mediacyjnych nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie
mediacji bez spotkania mediacyjnego.
3. Sesje mediacyjne oraz mediacje bez wyznaczonych spotkań mediacyjnych prowadzone są wyłącznie
przez mediatorów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
§ 20
1. Mediator prowadzi mediację w sposób, jaki uzna za właściwy dla danej sprawy spornej, z
poszanowaniem reguł wynikających z przepisów obowiązującego prawa, oraz na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
2. Mediator prowadzi mediację wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania
sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych.
3. Mediacja może być prowadzona na sesji wspólnej z udziałem wszystkich stron (mediacje
bezpośrednie) lub na sesjach odrębnych z każdą ze stron oddzielnie (mediacje pośrednie/wahadłowe),
a także bez wyznaczenia spotkań mediacyjnych, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji
bez spotkania mediacyjnego. Pomiędzy skazanym a pokrzywdzonym możliwa jest też mediacja
elektroniczna (e-mediacja) polegająca na tym, że mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy
użyciu środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
komunikatora internetowego, telekonferencji, wideokonferencji (o ile w warunkach izolacji więziennej
spełnione są warunki techniczne do prowadzenia mediacji elektronicznej, a uczestnicy mediacji i
mediator dysponują sprzętem oraz łączem internetowym i umiejętnościami niezbędnymi do
uczestnictwa w mediacji prowadzonej z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności).
4. Mediator obowiązany jest do zachowania symetrii w indywidualnych kontaktach ze stronami.
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5. Jeżeli co najmniej jedna ze stron postępowania mediacyjnego przejściowo nie może uczestniczyć w
postępowaniu mediacyjnym, w szczególności gdy ze względu na stan fizyczny lub psychiczny nie jest
zdolna do uczestniczenia w mediacji, mediator obowiązany jest zawiesić prowadzenie postępowania
mediacyjnego. Okresu zawieszenia mediacji nie wlicza się do okresu jej prowadzenia określonego w §
7 ust. 1 Regulaminu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, mediator podejmuje postępowanie mediacyjne do dalszego
prowadzenia jedynie pod warunkiem stwierdzenia, że ustały przeszkody, będące podstawą jego
zawieszenia, jeżeli strony nadal podtrzymują zgodę na uczestniczenie w mediacji.
7. Mediacja prowadzona jest w języku polskim.
Rozdział 7
Doręczenia
§ 21
1. Pisma w postępowaniu mediacyjnym doręcza się na adres strony i adres pełnomocnika strony
wskazane we wniosku o wszczęcie mediacji. W toku mediacji korespondencja może być prowadzona
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Strona i jej pełnomocnik mają obowiązek poinformowania mediatora o zmianach adresu.
Rozdział 8
Zakończenie postępowania mediacyjnego
§ 22
1. Postępowanie mediacyjne kończy:
1) zawarcie lub odmowa zawarcia ugody przez strony;
2) ponowne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo danej strony na ustalony termin
posiedzenia mediacyjnego;
3) pisemna rezygnacja z prowadzenia mediacji zgłoszona przez którąkolwiek ze stron
postępowania mediacyjnego;
4) pisemne oświadczenie mediatora o bezcelowości lub niemożności prowadzenia mediacji.
2. Mediator powinien zakończyć postępowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia, jeżeli uzna,
że:
1) przestał być bezstronny lub neutralny w sprawie;
2) strona trwale nie może uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym;
3) strona nie chce uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym;
4) strona uczestniczy w postępowaniu mediacyjnym w celu osiągnięcia nieuczciwych korzyści;
5) osiągnięcie porozumienia w sprawie nie jest możliwe;
6) strona chce zawrzeć porozumienie, którego skutków nie jest świadoma.
§ 23
Niezależnie od sposobu zakończenia postępowania mediacyjnego, niezwłocznie po jego zakończeniu
mediator sporządza sprawozdanie z przebiegu mediacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7 niniejszego
Regulaminu, z zachowaniem wymogów, o których mowa w § 24 niniejszego Regulaminu.
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§ 24
Sprawozdanie mediatora z przebiegu mediacji powinno zawierać:
1) sygnaturę sprawy wg rejestru spisu spraw prowadzonego przez mediatora;
2) imię i nazwisko oraz adres mediatora prowadzącego mediację;
3) określenie stron uczestniczących w mediacji (imię, nazwisko);
4) określenie czasu przeprowadzenia mediacji z uwzględnieniem ilości sesji mediacyjnych i sposobu
prowadzenia mediacji (mediacje bezpośrednie, mediacje pośrednie, mediacje elektroniczne);
5) informację o wynikach postępowania mediacyjnego (ze wskazaniem, czy ugoda została zawarta, czy
nie), przy czym, jeżeli mediacja zakończyła się ugodą, ugoda ta stanowi załącznik do sprawozdania;
6) podpis mediatora.
§ 25
1. Egzemplarz sprawozdania z mediacji wydaje się każdej ze stron postępowania mediacyjnego.
2. Mediator pozostawia jeden egzemplarz sprawozdania w prowadzonych aktach mediacji.
3. Dla potrzeb rozliczenia Projektu oraz rozliczenia przeprowadzonych mediacji, mediator sporządza
kopię lub odpis sprawozdania, dołączając kopię ugody zawartej przez strony i podpisaną przez strony
i mediatora, jeżeli takowa ugoda zostanie zawarta - z zachowaniem anonimizacji danych osobowych
stron uczestniczących w mediacji.
§ 26
1. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w sprawozdaniu.
W ugodzie, pod podpisami stron, podpisuje się mediator.
2. Ugoda zawarta w drodze mediacji może być zatwierdzona przez sąd właściwy w sprawie, lub
uwzględniona przez sąd właściwy do rozstrzygnięcia, o czym mediator poucza strony.
3. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu właściwego w sprawie z
wnioskiem o jej zatwierdzenie lub uwzględnienie przy wydaniu rozstrzygnięcia, o czym mediator
informuje strony, w szczególności informując o treści art. 162 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny wykonawczy, tj. o obligatoryjnym charakterze uwzględnienia przez sąd penitencjarny
ugody zawartej w wyniku mediacji w rozstrzygnięciu w przedmiocie warunkowego
przedterminowego zwolnienia, co nie jest równoznaczne z automatycznym wydaniem pozytywnego
postanowienia w tym przedmiocie przez sąd penitencjarny. Ponadto, mediator informuje strony o
treści art. 22, art. 19 § 1 i § 3 oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
wykonawczy.
4. Z wnioskiem do sądu właściwego w sprawie, o zatwierdzenie ugody lub jej uwzględnienie w wydaniu
rozstrzygnięcia, występują strony na odrębnych zasadach, o czym mediator poucza strony.
5. Ugoda zawarta w drodze mediacji lub jej odpis, może być na wniosek strony, przedłożona za
pośrednictwem mediatora prowadzącego mediację, do dyrektora jednostki penitencjarnej w której
osadzony przebywa, celem zamieszczenia jej w aktach osobowych osadzonego.
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§ 27
Wniosek o wszczęcie mediacji i sprawozdanie z przeprowadzonej mediacji wraz z zawartą ugodą
przechowuje się przez czas niezbędny dla realizacji Projektu w siedzibie WSKiP, a po zakończeniu projektu
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów archiwalnych.
Rozdział 9
Koszty postępowania mediacyjnego
§ 28
1. Koszty wynagrodzenia mediatora za całość przeprowadzonego postępowania mediacyjnego w danej
sprawie, koszty zorganizowania, prowadzenia mediacji pozasądowych, o których mowa w
niniejszym Regulaminie, koszty sporządzenia ugody przez mediatora, oraz inne koszty z tytułu
niezbędnych wydatków poniesionych przez mediatora w związku z przeprowadzeniem postępowania
mediacyjnego w danej sprawie są sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości do wysokości zatwierdzonego w Projekcie limitu
rezultatów tj. limitu łącznej liczby 200 przeprowadzonych mediacji w latach 2020-2022 we
wszystkich jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie
(dalej: OISW w Lublinie), tj. po 20 mediacji w każdej z dziesięciu jednostek penitencjarnych OISW w
Lublinie w ciągu całego okresu realizacji projektu pilotażowego, w tym:
1) w 2020 r. po 5 mediacji w każdej z dziesięciu jednostek penitencjarnych objętej działaniami
projektowymi,
2) w 2021 r. po 10 mediacji w każdej z dziesięciu jednostek penitencjarnych objętej działaniami
projektowymi,
3) w 2022 r. po 5 mediacji w każdej z dziesięciu jednostek penitencjarnych objętej działaniami
projektowymi.
2. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w sytuacji przekroczenia limitu rezultatów
Projektu, o których mowa w ust. 1, mediator, o ile wyrazi na to dobrowolną zgodę, może
przeprowadzić postępowanie mediacyjne na zasadach pro bono.
3. W przypadku sprawy skierowanej do mediacji przez sąd, na zasadach odrębnych od zapisów
niniejszego Regulaminu, koszty postępowania mediacyjnego, mediator ustala i rozlicza w zależności
od danego rodzaju sprawy, odpowiednio na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora
w postępowaniu cywilnym, lub na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w
postępowaniu karnym.
4. Koszty mediacji prowadzonych przez mediatora w sprawach i na zasadach nieobjętych
uregulowaniami niniejszego Regulaminu, w szczególności w sprawach określonych w ust. 3 powyżej,
ustalane są pomiędzy stronami tych mediacji a mediatorem na odrębnych zasadach oraz na koszt
stron tych mediacji.
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Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 29
1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika Projektu, w
uzgodnieniu z Dyrektorem CAM w Lublinie i w oparciu o wytyczne Dysponenta Funduszu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu lub uzupełnienie jego treści wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Wymienione w niniejszym Regulaminie załączniki:
1) Załącznik nr 1 – wzór Deklaracji udziału w Projekcie - wniosku o przeprowadzenie mediacji
pozasądowej;
2) Załącznik nr 1a – wzór wniosku stron o przeprowadzenie mediacji pozasądowej;
3) Załącznik nr 2 – wzór zaproszenia drugiej strony do mediacji;
4) Załącznik nr 3 – wzór zgody na mediację;
5) Załącznik nr 4 – wzór formularza ugody;
6) Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania z mediacji;
7) Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego (RODO);
8) Załącznik nr 7 – Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone w
dniu 26 czerwca 2006 r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości;
9) Załącznik nr 8 – Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony w maju 2008 r. przez
Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy
Ministrze Sprawiedliwości;
10) Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia mediatora;
11) Załącznik nr 10 – spis spraw skierowanych do mediacji;
stanowią integralną część Regulaminu.
4. Zmiana treści załączników, o których mowa w ust. 3 nie stanowi zmian postanowień́ niniejszego
Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Sporządziła: Anna Gmurowska
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Załącznik nr 1
- wzór Deklaracji udziału w Projekcie - wniosek o przeprowadzenie mediacji pozasądowej

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
- WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI POZASĄDOWEJ
Ja, niżej podpisany/a ………………………..………………….………………………………..… nr PESEL ………………………………..…
zamieszkały/a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

deklaruję chęć udziału w projekcie pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na
terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, a w szczególności jestem zainteresowany
udziałem w mediacji pozasądowej, realizowanej na zasadach określonych w Regulaminie organizacji
i prowadzenia mediacji pozasądowych na etapie postępowania wykonawczego, w ramach realizowanego
projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
W związku z powyższym oświadczam, że:
1.
zapoznałem/am się z zasadami Regulaminu organizacji i prowadzenia mediacji pozasądowych na
etapie postępowania wykonawczego, w ramach realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego
ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”,
sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
oraz akceptuję warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
2.
spełniam kryteria uprawniające mnie do uczestnictwa w Projekcie i w udziale w mediacjach
pozasądowych prowadzonych na zasadach określonych w Regulaminie organizacji i prowadzenia mediacji
pozasądowych na etapie postępowania wykonawczego, w ramach realizowanego projektu pn. „Pilotaż
programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości;
3.
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*(niepotrzebne skreślić) na udział w badaniach ankietowych na potrzeby
Projektu w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu;
4.
zostałem/am poinformowany/a, iż wsparcie oferowane w ramach projektu jest sfinansowane ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości;
5. zobowiązuję się do zachowania poufności mediacji.

………………………..…………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………
Podpis Uczestnika Projektu

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Jednocześnie wnioskuję o przeprowadzenie mediacji przez niżej wymienionego mediatora CAM w Lublinie
(imię i nazwisko mediatora) …….…………..……………………………………………………………………………………….…………………
wyznaczonego na zasadach określonych w Regulaminie organizacji i prowadzenia mediacji pozasądowych na
etapie postępowania wykonawczego, w ramach
realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu
wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w
Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości,
pomiędzy mną jako wnioskodawcą (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe) ………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
a Panem/Panią (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe) ………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie (krótki opis przedmiotu mediacji i okoliczności uzasadniających mediację) ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wartość przedmiotu sporu (jeśli dotyczy praw majątkowych - wg oceny wnioskodawcy) …………….………………..
Poniżej należy wybrać jedną z opcji zaznaczając znakiem „X”
 Wyrażam zgodę na to, aby mediator przekazał Pani/Panu ………………………………………………………… kopię
mojego wniosku o przeprowadzenie mediacji i uzyskał Jej/Jego zgodę na udział w mediacji.
 Do niniejszego wniosku załączam dowód doręczenia odpisu wniosku o mediację drugiej stronie wraz
z kopiami wszystkich załączników.
 Uzyskałem/ uzyskałam i dołączam zgodę Pani/Pana ………………………………………… na udział w mediacji.
 Na potrzeby komunikowania się w sprawie mediacji podaję n/w dane kontaktowe:
Wnioskodawca: adres, tel. e-mail, dane pełnomocnika (jeśli jest) …………………………………………………………………..
Dane drugiej strony : adres, tel. e-mail, dane pełnomocnika (jeśli jest) ………………………………………………………….
_______________________________________________
Data i czytelny podpis osoby wnioskującej / pełnomocnika
Wzór sporządzony przez: Anna Gmurowska

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
KLAUZLA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,
z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem:
sekretariat@wskip.edu.pl
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób: e-mail: iod@wskip.edu.pl, pisemnie na adres siedziby
administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę
sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a także w celu udzielania
wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
a) Art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
b) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie ale niezbędne do zainicjowania i przeprowadzenia postępowania
mediacyjnego, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach
projektu, o którym mowa w pkt 4.
7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom postępowania wykonawczego, CAM w Lublinie, wyznaczonym
mediatorom, Kierownikowi Projektu, Dysponentowi Funduszu, którym jest Minister Sprawiedliwości, a ponadto
wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia realizacji projektu pn.
„Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Lublinie” oraz po zakończeniu realizacji projektu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
archiwalnych.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W oparciu o zgromadzone dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane
dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 9 ppkt 1)-6) należy skontaktować się z administratorem lub
wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
…………………………………………………….
(data, podpis)

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Załącznik nr 1 a
- wzór wniosku stron o przeprowadzenie mediacji pozasądowej

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
- WNIOSEK STRON O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI POZASĄDOWEJ
My niżej podpisani:
1. (imię, nazwisko) ………………………..………………….………………………………..… nr PESEL ……………………………..…
zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. (imię, nazwisko) ………………………..………………….………………………………..… nr PESEL ….………………………….…
zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………
zgodnie deklarujemy chęć udziału w projekcie pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości
naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, a w szczególności jesteśmy
zainteresowani udziałem w mediacji pozasądowej, realizowanej na zasadach określonych w Regulaminie
organizacji i prowadzenia mediacji pozasądowych na etapie postępowania wykonawczego, w ramach
realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Każdy z nas oświadcza, że:
1.
zapoznał się z zasadami Regulaminu organizacji i prowadzenia mediacji pozasądowych na etapie
postępowania wykonawczego, w ramach realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę
sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”,
sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
oraz akceptuję warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
2.
spełnia kryteria uprawniające mnie do uczestnictwa w Projekcie i w udziale w mediacjach
pozasądowych prowadzonych na zasadach określonych w Regulaminu organizacji i prowadzenia mediacji
pozasądowych na etapie postępowania wykonawczego, w ramach realizowanego projektu pn. „Pilotaż
programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości;
3.
wyraża zgodę/nie wyrażam zgody*(niepotrzebne skreślić) na udział w badaniach ankietowych na potrzeby
Projektu w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu;
4.
został poinformowany/a, iż wsparcie oferowane w ramach projektu jest sfinansowane ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości;
5.
zostaliśmy poinformowani, że mediacja może być prowadzona na sesji wspólnej z udziałem
wszystkich stron (mediacje bezpośrednie) lub na sesjach odrębnych z każdą ze stron oddzielnie (mediacje
pośrednie/wahadłowe), a także bez wyznaczenia spotkań mediacyjnych, jeżeli strony zgodzą się na
przeprowadzenie mediacji bez spotkania mediacyjnego, a także, że pomiędzy skazanym a pokrzywdzonym
możliwa jest też mediacja elektroniczna (e-mediacja) polegająca na tym, że mediator prowadzi posiedzenie
mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem poczty
elektronicznej, komunikatora internetowego, telekonferencji, wideokonferencji (o ile w warunkach izolacji
_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
więziennej spełnione są warunki techniczne do prowadzenia mediacji elektronicznej, a uczestnicy mediacji i
mediator dysponują sprzętem oraz łączem internetowym i umiejętnościami niezbędnymi do uczestnictwa w
mediacji prowadzonej z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności).
………………………..……………………
Miejscowość, data

………………………………………………………
Podpis 1 Uczestnika Projektu

……………………………………………………
Podpis 2 Uczestnika Projektu

Jednocześnie wnioskujemy o przeprowadzenie mediacji przez niżej wymienionego mediatora CAM w Lublinie

(imię i nazwisko mediatora) …….…………..……………………………………………………………………………………….…………………
wyznaczonego na zasadach określonych w Regulaminie organizacji i prowadzenia mediacji pozasądowych na
etapie postępowania wykonawczego, w ramach
realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu
wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w
Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości,
pomiędzy nami jako wnioskodawcami:
1. (imię, nazwisko) ………………………..………………….………………………………..… PESEL ….…………………..………….…
zamieszkały/a (adres, dane kontaktowe) …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. (imię, nazwisko) ………………………..………………….………………………………..… PESEL ….………………………….….…
zamieszkały/a (adres, dane kontaktowe) …………………………………………………………………………………………..
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie (krótki opis przedmiotu mediacji i okoliczności uzasadniających mediację) ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wartość przedmiotu sporu (jeśli dotyczy praw majątkowych - wg oceny wnioskodawców) …………………….………
Wyrażamy zgodę na udział w mediacji.
Wybieramy n/w sposób prowadzenia mediacji:
Poniżej należy wybrać jedną z opcji zaznaczając znakiem „X”.
mediacje bezpośrednie

………………………..……………………
Miejscowość, data

mediacje pośrednie

mediacje wahadłowe

………………………………………………………
Czytelny podpis 1 Wnioskodawcy

mediacje elektroniczne

……………………………………………………
Czytelny podpis 2 Wnioskodawcy

Wzór sporządzony przez: Anna Gmurowska

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

KLAUZLA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,
z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem:
sekretariat@wskip.edu.pl
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób: e-mail: iod@wskip.edu.pl, pisemnie na adres siedziby
administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę
sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a także w celu udzielania
wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
a) Art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
b) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie ale niezbędne do zainicjowania i przeprowadzenia postępowania
mediacyjnego, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach
projektu, o którym mowa w pkt 4.
7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom postępowania wykonawczego, CAM w Lublinie, wyznaczonym
mediatorom, Kierownikowi Projektu, Dysponentowi Funduszu, którym jest Minister Sprawiedliwości, a ponadto
wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia realizacji projektu pn.
„Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Lublinie” oraz po zakończeniu realizacji projektu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
archiwalnych.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W oparciu o zgromadzone dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane
dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 9 ppkt 1)-6) należy skontaktować się z administratorem lub
wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
……………………………………………………
(data, podpis)

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Załącznik nr 2
- wzór zaproszenia drugiej strony do mediacji

………….………………………………………….
Nr wg spisu spraw ……………………..

(miejscowość, data)

Pan/i
…………………………………………………………
zam. ………………………………………………….
.………………………………………………………..

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MEDIACJI POZASĄDOWEJ
W związku z wpłynięciem do mnie w dniu …………………………… wniosku Pana/Pani ………………………………….………
zamieszkałej/ego; przebywającej/go w ………………………………………..………………………………………………………………..,
o przeprowadzenie mediacji pozasądowej w sprawie o (krótki opis przedmiotu mediacji i okoliczności
uzasadniających mediację) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zapraszam Pana/ią do dobrowolnego udziału w mediacji prowadzonej w ramach projektu pn. „Pilotaż
programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Lublinie” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.
Proponuję termin mediacji na dzień ……………………………. o godz. …………… w ………………………..…………………………
Mediacja, do której został/a Pan/i zaproszony/a ma charakter pozasądowy. Jest dobrowolną i poufną
metodą rozwiązywania sporów (kryzysów), powstałych w wyniku przestępstwa, w której strony sporu, z
pomocą bezstronnego mediatora dochodzą do porozumienia, przy czym co najmniej jedną ze stron sporu
jest osoba skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności, osadzona w jednostce penitencjarnej położonej
na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, która przystąpiła do wyżej wymienionego
projektu.
Przed udzieleniem odpowiedzi, czy wyraża Pan/i zgodę na mediację, uprzejmie proszę o zapoznanie
się z poniższymi informacjami.
_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Głównym celem realizowanego projektu jest zmniejszenie powrotności skazanych do przestępstwa
oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem w myśl koncepcji sprawiedliwości naprawczej.
Mediacje do których zapraszam, stanowią w tym projekcie narzędzie wspierające skuteczną readaptację
skazanych oraz metodę wspierającą rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
mogącą też przyczynić się do wypracowania przez strony własnego, wspólnie akceptowalnego, zgodnego z
prawem porozumienia, a nawet poprawę zniszczonych relacji.
Koszty mediacji pozasądowych o których mowa w projekcie pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę
sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”,
prowadzone w sprawach rozwiązania sporów wynikłych z przestępstwa, sfinansowane są ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Mediacje mogą być prowadzone w sposób bezpośredni (poprzez osobiste spotkania z osoba
wnioskującą o mediację) albo w sposób pośredni (bez osobistego i bezpośrednio kontaktu z osobą
wnioskującą o mediację, kiedy to mediator przekazuje każdej ze stron, za ich zgodą, informacje, propozycje
i stanowiska dotyczące zawarcia ugody i jej treści). Ponadto, w ramach pilotażowego projektu, pomiędzy
stronami możliwa jest mediacja elektroniczna (e-mediacja) polegająca na tym, że mediator prowadzi
posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem poczty
elektronicznej, komunikatora internetowego, telekonferencji, wideokonferencji - o ile w warunkach izolacji
więziennej spełnione są warunki techniczne do prowadzenia mediacji elektronicznej, a uczestnicy mediacji
i mediator dysponują sprzętem oraz łączem internetowym i umiejętnościami niezbędnymi do uczestnictwa w
mediacji prowadzonej z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności.
Jednocześnie informuję, że:
• w mediacji może Pan/i być reprezentowany/a przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może
być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności radca prawny,
adwokat;
• jeśli spotkania mediacyjne miałyby się odbywać na terenie jednostki penitencjarnej, to za zgodą
dyrektora tej jednostki i na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na podstawie ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz Regulaminu organizacyjno-porządkowego
obowiązującego w danej jednostce.
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi, czy wyraża Pan/i zgodę na mediację?
Odpowiedź można udzielić w następujący sposób:
- za pomocą załączonego formularza zgody/braku zgody na mediację, przesłanego listem poleconym na
adres wskazany przez mediatora tj. na adres …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
- za pomocą kontaktu telefonicznego pod numerem: ………………………………………………………………………………………
Jeśli wyraża Pan/i zgodę na mediację, proszę też o wskazanie preferowanego sposobu prowadzenia mediacji.
Załączniki:
1.
Kopia wniosku o przeprowadzenie mediacji
2.
Formularz zgody/braku zgody ma mediację
_______________________________________________
czytelny podpis (i ewentualnie pieczątka) mediatora
Wzór sporządzony przez: Anna Gmurowska

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
KLAUZLA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,
z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem:
sekretariat@wskip.edu.pl
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób: e-mail: iod@wskip.edu.pl, pisemnie na adres siedziby
administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę
sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a także w celu udzielania
wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
a) Art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
b) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od wnioskującego o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.
7. Administrator pozyskał w sposób określony w pkt 6 dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres, dane
kontaktowe.
8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom postępowania wykonawczego, CAM w Lublinie, wyznaczonym
mediatorom, Kierownikowi Projektu, Dysponentowi Funduszu, którym jest Minister Sprawiedliwości, a ponadto
wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia realizacji projektu pn.
„Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Lublinie” oraz po zakończeniu realizacji projektu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
archiwalnych.
10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. W oparciu o zgromadzone dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane
dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 10 ppkt 1)-6) należy skontaktować się z administratorem lub
wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
…………………………………………………….
(data, podpis)

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Załącznik nr 3 – wzór zgody na mediację

ZGODA/NIE WYRAŻENIE ZGODY* NA MEDIACJĘ POZASĄDOWĄ
Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………...... zamieszkały(a) …………………….…..
nazwisko i imię)
……………………………………………………....................................................................................................................
telefon kontaktowy .............................................................. adres e-mail: ………………………………………………….
odpowiadając na Pana/Pani zaproszenie do mediacji, oświadczam że:
wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*
na mój udział w mediacji pozasądowej prowadzonej w ramach projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego
ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”
sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
zainicjowanej przez wnioskodawcę Pana/Panią* ………………….……………………………………………………………….………
zamieszkałego(łą)/przebywającego(ą)* w ………………………………………………………………………………………….…………
w sprawie o (krótki opis przedmiotu mediacji i okoliczności uzasadniających mediację) ……………………………….
…………………………………………………………................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ponadto, wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na prowadzenie mediacji przez mediatora Pana/Panią
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
*niepotrzebne skreślić
Poniżej należy wybrać jedną z opcji zaznaczając znakiem „X”.
Preferuję prowadzenia mediacji w następujący sposób:
 Udział w mediacjach bezpośrednich z wyznaczeniem spotkania w zaproponowanym terminie
 Udział w mediacjach bezpośrednich w innym terminie tj. w dniu ……………………… o godz. ……….
 Udział w mediacjach pośrednich/ wahadłowych
 Udział w mediacjach elektronicznych
.............................................
(miejscowość, data)

......................................
(czytelny podpis)

Wzór sporządzony przez: Anna Gmurowska

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Załącznik nr 4 - wzór ugody mediacyjnej

UGODA MEDIACYJNA
W dniu …………………………………………………………………………………… w …………………………………………………………………..
w wyniku postępowania mediacyjnego przeprowadzonego z inicjatywy ………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
w ramach realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na
terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” sfinansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, przed mediatorem …………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie o: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
pomiędzy:
1. Panem/ią ……………………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko)
PESEL………………………………………. zamieszkałym/ą …………………………………………………………………………..…..
przebywającym/przebywającą w ……………………….…………………………………………………………………………………..*
a
2. Panem/ią ……………………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko)
PESEL………………………………..……. zamieszkałym/ą …………………………………………………………………………..…..
przebywającym/przebywającą w ……………………….…………………………………………………………….……………………..*
została zawarta ugoda mediacyjna o następującej treści:
* niepotrzebne skreślić
§1
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
§2
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
§ 3 (liczba paragrafów w zależności od treści ugody)
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
§ (..)
Niniejsza ugoda została stronom odczytana, a strony oświadczają, że powyższe warunki ugody uznają jako
obowiązujące i nie wnoszą innych zastrzeżeń.
§ (..)
Strony pouczono, iż ………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ (..)
Niniejsza ugoda została sporządzona w …………………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ……. egz. dla
…………………………………….. , po ……. egz. dla …………………………………….. i …. egz. dla mediatora.
...........................................................
......................................................
(data i czytelny podpis strony)
(data i czytelny podpis strony)
......................................................
(data i czytelny podpis mediatora)
Wzór sporządzony przez: Anna Gmurowska

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Załącznik nr 5 –

wzór sprawozdania z mediacji

SPRAWOZDANIE Z MEDIACJI
………….………………………………………….
Nr wg spisu spraw ……………………..

(miejscowość, data)

Do
…………………………………………………………
……………………..………………………………….
.………………………………………………………..
W wyniku postępowania mediacyjnego przeprowadzonego z inicjatywy ………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
w ramach realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na
terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” sfinansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, przed mediatorem …………………………….
………………………………………………………adres .………………………………………………………………………………………………………
w sprawie o: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z udziałem stron:
1. Pana/i ……………………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko)
PESEL………………………………………zamieszkałego/ej (adres) …………………..…………………………………………
…………………………………………………………….………………….…………………………………………………………………………
przebywającego/ej w ……………………………….…………………………….…………………………………………………..…..*
przy udziale pełnomocnika (jeśli uczestniczył) …………………………………………………………………*
2. Pana/i ……………………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko)
PESEL…………………………………… zamieszkałego/ej (adres) …………………..…………………………………………
…………………………………………………………….………………….…………………………………………………………………………
przebywającego/ej w ……………………………….…………………………….………………………………………………….…..*
przy udziale pełnomocnika (jeśli uczestniczył) ……………………………………………………………………………………*
w terminie od dnia ……………….………………………………….. do dnia ………………………..…………………………………………..
odbyło się …………………………………ilości sesji mediacyjnych, przy czym mediacje prowadzone były
w następujący sposób ……………………………………………………………………………………………………………………(mediacje
bezpośrednie, mediacje pośrednie, mediacje elektroniczne).
Wynik mediacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wpisać odpowiednio: „strony zawarły ugodę mediacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego sprawozdania”
lub „strony nie zawarły ugody mediacyjnej”).
Sprawozdanie zostało sporządzone w ……… egzemplarzach, po jednym dla …………………………………………………………………
Załączniki: ugoda mediacyjna (jeśli została zawarta), inne …………
* niepotrzebne skreślić
.........................................................
(data i czytelny podpis mediatora)
Wzór sporządzony przez: Anna Gmurowska

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego (RODO)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO REALIZOWANEGO
W ZWIĄZKU Z ART. 13 I ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679)
Zgodnie z treścią art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy,
że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, z
siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa, z którą można kontaktować się pisemnie na adres jej siedziby lub
elektronicznie pod adresem: sekretariat@wskip.edu.pl.
2. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym mogą się
Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób: e-mail: iod@wskip.edu.pl,
pisemnie na adres siedziby Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w ramach realizowanego projektu
pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Lublinie” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a
także w celu realizacji w.w. projektu, w szczególności udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), tj. na podstawie zgody.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie ale warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu..
6. Kategorie danych. Wymóg podania danych: dane, które będą przetwarzane to w szczególności: sygnatura akt sprawy, imię i
nazwisko uczestników postępowania, ich nr PESEL, adres zamieszkania uczestników postępowania, miejsce pobytu, dane
kontaktowe, tj. nr telefonu, adres e-mail, przedmiot sporu, termin zakończenia postepowania mediacyjnego, akta sprawy
niezbędne do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.
7. Dane osobowe mogą zostać powierzone organom postępowania wykonawczego, CAM w Lublinie, Kierownikowi Projektu,
Dysponentowi Funduszu, którym jest Minister Sprawiedliwości, a ponadto wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu i na czas niezbędny do
rozliczenia realizacji projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, oraz a po zakończeniu projektu przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów archiwalnych.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 9 ppkt 1)-6) należy skontaktować się z administratorem lub
wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych
11. Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
………………………..…………………………
miejscowość, data

………………………….………………………………..………………
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia mediatora
OŚWIADCZENIA MEDIATORA

Ja, niżej podpisany/a ………………………..……………………………..……..….…………………………………………………………….…………………..…
wyznaczony/a do prowadzenia mediacji pozasądowej na etapie postępowania wykonawczego, zainicjowanej przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w dniu ……………………………………………………….., a zarejestrowanej w prowadzonym przeze mnie spisie spraw pod
numerem …………………………………………. w ramach realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę
sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
oświadczam, że:
- prowadząc mediację zobowiązuję się przestrzegać zasad neutralności, bezstronności i poufności*,
- jestem bezstronny/a wobec stron mediacji i neutralny/a wobec przedmiotu mediacji i okoliczności uzasadniających
wszczęcie mediacji*,
- wskazuję następujące okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności i neutralności
w danej sprawie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*,
- odmawiam przeprowadzenia mediacji z powodu ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

* niepotrzebne skreślić
.........................................................
(data i czytelny podpis mediatora)

Wzór sporządzony przez: Anna Gmurowska

_________________________________________________________________________________________________

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Załącznik nr 10 – spis spraw skierowanych do mediacji
SPIS SPRAW SKIEROWANYCH DO MEDIACJI POZASĄDOWYCH NA ETAPIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO,
W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU PN. „PILOTAŻ PROGRAMU WDRAŻAJĄCEGO IDEĘ SPRAWIEDLIWOŚCI
NAPRAWCZEJ NA TERENIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W LUBLINIE”,
SFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI,
KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

L.p.

SPRAWA
(krótka treść)

wewnętrzna sygnatura
akt mediatora
OD KOGO WPŁYNĘŁA
znak sprawy

z
dnia

DATA
ostatecz.
załatw.

mediator

wszczęcia
sprawy

rok

Mediacje pozasądowe na etapie postępowania
wykonawczego w ramach projektu pn. „Pilotaż
programu wdrażającego ideę sprawiedliwości
naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej w Lublinie”
tytuł teczki wg wykazu akt

UWAG I
(sposób załatwienia)
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