...................., dnia .................... 
(miejscowość)
.......................................
(imię i nazwisko mediatora)
ul. .................................
tel. ................................
Pan ..............................
ul. ................................
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MEDIACJI
W związku ze złożeniem w Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów wniosku Pani ...................., zam. ...................., o przeprowadzenie mediacji w sprawie o rozwód i załatwienie spornych kwestii dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych małżonków, jako mediator w wyżej wymienionej sprawie zapraszam Pana na mediację.
Przed podjęciem decyzji proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Dane mediatora wyznaczonego do poprowadzenia sprawy:
Mediatorem będzie Pan/i .................... z Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów wpisany/a na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w .................... .
2. Co to jest mediacja:
Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą neutralną i bezstronną, niezaangażowaną w konflikt. Zadaniem mediatora jest działanie mające pomóc stronom w osiągnięciu porozumienia. 
Mediacja w swoim głównym założeniu ma prowadzić do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony typu WYGRANY/WYGRANY, co wymaga od obu stron gotowości do kompromisu. Uwieńczeniem mediacji jest zawarcie ugody lub pojednanie stron. 
3. Korzyści z mediacji:
*	niższy koszt w stosunku do procesu sądowego;
*	zwrot z urzędu wpisowego w przypadku zawarcia ugody;
*	w przypadku nieskutecznej mediacji lub braku zatwierdzenia ugody przez sąd - zaliczenie kosztów mediacji w terminie 3 miesięcy na poczet niezbędnych kosztów procesu (art. 98 § 2 k.p.c.);
*	satysfakcja psychologiczna, merytoryczna i proceduralna własna i osób trzecich;
*	możliwość współdecydowania;
*	poczucie bezpieczeństwa wynikające z kontroli wyniku;
*	zatrzymanie eskalacji konfliktu;
*	ostateczne rozwiązanie konfliktu, a nie tylko jego rozstrzygnięcie;
*	oszczędność czasu;
*	nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w przyszłości.
4. Koszty postępowania mediacyjnego:
Wynagrodzenie mediatora zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 218):
a)	w sprawach majątkowych w wysokości 1% od wartości sporu, ale nie więcej niż 1000 zł netto, 
b)	w sprawach niemajątkowych 60 zł netto za pierwsze posiedzenie mediacyjne i 25 zł netto za każde następne.
Koszty mediacji ustala się w wysokości: .................... 
Razem finansowanie mediacji (wynagrodzenie oraz koszt): .................... 
W sprawach niemajątkowych zgodnie z cennikiem Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów.
Koszty mediacji strony zwyczajowo ponoszą w równych częściach.
Jako mediator jestem osobą neutralną wobec przedmiotu sporu oraz bezstronną wobec przyszłych uczestników mediacji. Nie jestem związana z żadną ze stron.
Jako zawodowy mediator:
1)	daję rękojmię należytej staranności w przeprowadzeniu procedury mediacyjnej;
2)	dbam, aby wypracowana ugoda dawała obu stronom poczucie wygrany/wygrany;
3)	gwarantuję poprawność proceduralną i formalną prowadzonej mediacji;
4)	zapewniam stronom pełną obsługę wraz z etapem zatwierdzenia ugody przez właściwy dla sprawy sąd;
5)	umożliwiam poprowadzenie dialogu między stronami w atmosferze wzajemnej akceptacji;
6)	gwarantuję możliwość pełnego wypowiedzenia się przez każdą ze stron;
7)	udzielam wsparcia w samodzielnym wypracowaniu ugody, możliwej do zaakceptowania dla każdego uczestnika;
8)	gwarantuję, że ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, wartość ugody zawartej przed sądem i kończy ostatecznie spór z tytułu rozwodu.
Mediacja ma charakter dobrowolny i poufny. 
Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. 
Każda ze stron ma prawo wycofania się z mediacji na każdym jej etapie.
Jeżeli wyraża Pan zgodę na udział w mediacji, proszę o kontakt z mediatorem .................... (imię i nazwisko), pod numerem telefonu: .................... w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Z poważaniem
..............................
(czytelny podpis)
Załączniki:
1.	Odpis wniosku Pani ..............................

