UGODA MEDIACYJNA
Zawarta w dniu …………………………..r przed Mediatorem Sądowym - Edytą Czarnotą, wpisaną na listę
stałych mediatorów w sprawach cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym w Krakowie, prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Mediacyjna „TEMIDA” Edyta Czarnota w Olkuszu przy
ul.Kr.K.Wielkiego 29 lok. 201a, pomiędzy:
Panią …………………………., zamieszkałą przy ul. ………………………. …………………….., PESEL nr:
………………………………… reprezentowaną przez adwokata ………………………. na podstawie
pełnomocnictwa z dnia …………………………………………………………………………………….……..
zwaną dalej …………………………………………………………………………………………….……………
a
Panią ………………………………….
zamieszkałą
przy
ul.
…………………………….,
…………………………………………………………………………………………………………….……………

PESEL

nr:

zwaną dalej …………………………………………………………………………………………….……………
zwanymi także dalej wspólnie Stronami lub każda z osobna Stroną,
Strony mając na uwadze ich wolę polubownego zakończenia sporu zawisłego przed Sądem
Okręgowym w ……………………………… Wydział Cywilny w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę,
sygn. akt: …………………………………….. , w wyniku postępowania mediacyjnego prowadzonego zgodnie
postanowieniem Sądu Okręgowego w ……………………. z dnia ………………………. r., oświadczają, że doszły
do porozumienia, którego efektem jest zawarcie niniejszej ugody o następującej treści:
1. Pani …………………………….. zobowiązuje się do przeproszenia Pani ……………………., w obecności
mediatora ……………………….., poprzez złożenie następującego oświadczenia:
„…………………………… składa wyrazy ubolewania z powodu bezprawnego naruszenia w dniu
…………………. roku dóbr osobistych Pani ………………… poprzez użycie obraźliwych słów wykrzyczanych
w miejscu publicznym pod adresem Pani ……………………….. i zobowiązuje się nie dokonywać takiego
naruszenia dóbr osobistych Pani ……………………………. w przyszłości”.
2. Pani ……………………. i Pani …………………………. zobowiązuje się wzajemnie do:
a) nie obrażania się w przyszłości poprzez użycie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe,
b) nie spotykania się ani nie prowokowania sytuacji w których dojść może do spotkania i konfrontacji
lub użycia słów powszechnie uznawanych za obraźliwe,
c) do poszanowania swojej godności i dóbr osobistych w przyszłych relacjach towarzyskich.
3. Strony zgodnie oświadczają że koszty zastępstwa procesowego i koszty postępowania sądowego
wzajemnie się znoszą.

4. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające ze
sprawy toczącej się przed Sądem Okręgowym w …………………………., Wydział Cywilny, sygn. akt
…………………………………...
5.Ugodę sporządzono w 4 (słownie: czterech) jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej
ze Stron, jednym dla Sądu …………………… oraz jednym dla mediatora.

STRONY OŚWIADCZAJĄ, ŻE DOBROWOLNIE AKCEPTUJĄ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UGODY

………………………………

………………………………

