
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: 

………………………. zamieszkałym w ……………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą……………….., NIP: ……………………, ul. ……………………………………….., reprezentowanym przez radcę 

prawnego ……………………………. na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………………………………….. 

roku zwanym dalej dłużnikiem, 

a 

……………………… zamieszkałym w ……………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą……………….., NIP: ……………………, ul. ……………………………………….., zwanym dalej wierzycielem. 

Strony zamierzają rozwiązać powyższy spór polubownie; 

Strony zawierają niniejszym poniższą ugodę o następującej treści: 

§ 1. Strony zgodnie oświadczają, że dłużnik posiada następujące bezsporne zobowiązania 

względem Wierzyciela wynikające z poniżej określonych dokumentów: 

1. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________ 

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych 

2. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________ 

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych 

3. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________ 

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych 

4. faktury VAT nr _______________ z dnia ______________ 

z której do zapłaty pozostaje kwota _____________ złotych 

Bezsporne zobowiązania Dłużnika względem Wierzyciela opiewają na kwotę należności 

głównych _____________ oraz odsetki ustawowe, które na dzień zawarcia ugody wynoszą 

_____________. 

§ 2 Dłużnik zobowiązuje się spłacić na rzecz Wierzyciela zobowiązania określone w § 1 

niniejszej umowy na rachunek bankowy ……………………………….w następujących 

ratach: 

1. I rata w kwocie __________ zł (słownie zł: _______________________________) płatna 

do dnia _______ , 



2.II rata i każda kolejna rata w kwocie __________ zł (słownie zł: ____________________) 

płatna w terminach: tygodniowych / dwutygodniowych / miesięcznych od dnia podpisania 

niniejszej ugody* (*niepotrzebne skreślić) 

§ 3 W razie braku zapłaty chociażby części którejkolwiek z rat, opisanych w § 2 niniejszej 

umowy we wskazanych tam terminach, Wierzyciel ma prawo żądania: 

−     natychmiastowej zapłaty całości należności objętej niniejszą umową, 

−     odsetek ustawowych liczonych od dnia wymagalności do dnia zapłaty rat. 

-      skierowanie sprawy do komornika. 
 
§ 4  Zawarcie niniejszej ugody wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia Stron. 

§ 5  Strony zgodnie oświadczają, że dobrowolnie akceptują postanowienia niniejszej ugody. 

§ 6 Ugodę sporządzono w 4 (słownie: czterech) jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 

każdej ze Stron, jednym dla Sądu …………………………oraz jednym dla mediatora. 
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