
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 procesowego z dnia 

…………………………………………….. roku . 

zwanym dalej …………………………………… 

a 

……………………… Sp. z o.o. z siedzibą w …………………….. ul. ………………….., …………………. wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………………., NIP: 

………………………………….. kapitale zakładowym w wysokości ……………….. PLN, reprezentowanej przez 

………………………………….. – Prezesa Zarządu, reprezentowanym przez adwokat ……………………………… na 

podstawie pełnomocnictwa procesowego z dnia …………………………. roku . 

zwanym 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 Gospodarczy, o zapłatę, sygn. akt:  ………………………,  

w wyniku postępowania mediacyjnego prowadzonego zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego 

w ………………… z dnia ………………………roku w ramach którego to postępowania w dniu ……………………. 

roku, oświadczają, że doszły do porozumienia, którego efektem jest zawarcie niniejszej ugody  

o następującej treści: 

Zważywszy, że: 

1. ………………………… był generalnym wykonawcą przedsięwzięcia ………………………………………… 

2. ………………. zawarł z ……………… umowę ……….., Nr ……………………………….. oraz inne umowy na roboty 

dodatkowe i zlecenia, na podstawie których działał jako podwykonawca przy realizacji 

przedsięwzięcia o którym mowa powyżej; 

3. …………………………. nie otrzymał pełnej zapłaty za wykonane prace na skutek potrącenia przez 

miasto …………………… kwoty ……………….. PLN (słownie: …………) . Odnośnie zapłaty tej kwoty …………… 

toczy z Miastem ………………… spór sądowy, przed Sądem Okręgowym w ……………w sprawie pod 

sygnaturą nr  …..…………... 

4. ……………….. nie otrzymał pełnej zapłaty za wykonane prace na skutek potrącenia przez …………….. 

kwoty ………………… PLN (słownie: ………………..) . Na kwotę te składają się: kwota …………..PLN (słownie: 

…………..) tytułem kary umownej za opóźnienie, kwota …………….PLN (słownie: …………………………..) 

tytułem pokrycia kosztów wykonania zastępczego oraz kwota ……………….. PLN (słownie: 



……………………… ) tytułem zwrotu części kaucji gwarancyjnej. Odnośnie zapłaty tej kwoty Strony toczą 

spór sądowy przed Sądem Okręgowym w ……………… w sprawie pod sygnaturą akt …………..; 

5. Strony zamierzają rozwiązać powyższy spór polubownie; 

Strony zawierają niniejszym poniższą ugodę o następującej treści: 

§ 1 

1. ……………zobowiązuje się zapłacić na rzecz ………….. kwotę ……………. PLN (słownie:,……………..) 

tytułem wynagrodzenia za wykonanie prac przy rewitalizacji parku w …………….. 

2. …………….. zobowiązuje się zapłacić na rzecz ………………kwotę …………….. PLN (słownie:…………….) 

tytułem zwrotu części kaucji gwarancyjnej. 

§ 2 

1. Niezależnie od kwot wskazanych powyżej, ……………. zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ……………… 

kwoty ……………….. PLN (słownie:…………………) w przypadku, w którym spór z Miastem ………………………, 

o którym mowa w pkt. 3 Preambuły, zostanie rozstrzygnięty w 100% na korzyść ……………… lub też 

zakończy się ugodą przewidującą zapłatę całości żądanej należności głównej, bądź dobrowolną spłatą 

przez Miasto ……….. całości tej należności. 

2. Jeżeli spór, o którym mowa w pkt 3 Preambuły zostanie rozstrzygnięty na rzecz …………… w jakimś 

procencie (lub też procent taki zostanie ustalony na mocy ugody lub porozumienia) to …………. w 

takim samym procencie zobowiązuje się do zaspokojenia roszczenia ………….. o zapłatę kwoty 

……………… PLN (słownie: ……………. 

3. Kwota należna ……………. będzie powiększona o odsetki ustawowe, o ile takie przypadną też 

…………….. od Miasta ………………….. Data wymagalności odsetek będzie taka sama jak w przypadku 

roszczenia ………………… . 

4. Uzyskana od Miasta ……………….. kwota, przeznaczona do podziału pomiędzy strony, będzie w 

pierwszej kolejności pomniejszona o ewentualne koszty procesu należne przeciwnikowi – 

Miastu………………….. 

§ 3 

1. Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej ugody mediacyjnej zostanie zapłacona przez ……………… na 

rzecz ……………. w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu 

niniejszej ugody mediacyjnej i umorzeniu postępowania w sprawie IX GC ………….. toczącej się przez 

Sądem Okręgowym w ……………………….., na rachunek bankowy ………………. o numerze konta 

………………………………………….. 

2. Kwota, o której mowa w § 2 niniejszej ugody mediacyjnej zostanie zapłacona przez ………………na 

rzecz ………………..w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez ……………..kwoty należnej od 

Miasta……………... W przypadku częściowych wpłat, będą one rozliczane między stronami 

proporcjonalnie w stosunku ustalonym w § 2. Wpłaty na rzecz …………….. będą dokonywane na 

rachunek bankowy wskazany powyżej. 



§ 4 

1. Zawarcie niniejszej ugody wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia Stron wynikające z realizacji 

Umów i zleceń, o których mowa w pkt. 2 Preambuły, z wyjątkiem roszczenia ……………. o zapłatę z 

tytułu ………………………… oraz kosztów procesu, które to roszczenie jest przedmiotem procesu przed 

Sądem Okręgowym w …………………………, Wydział Gospodarczy, sygn. akt  …………………. (poprzednia 

sygnatura  akt ………………... 

2. Koszty postępowania sądowego  …..……………. toczącego się przed Sądem Okręgowym w ……………… 

Wydział Gospodarczy, w tym koszty zastępstwa procesowego, Strony wzajemnie znoszą. 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym w …………………………. 

3.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. 

 

 

………………………………                                                                                                    …………………………………….. 


