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)

_________________________________________________________________________________________________

