Mediacja i jej zasady są regulowane w art. 1831 - 18315 Kodeksu postepowania cywilnego.

1.Na Art. 1831 § 1. Mediacja jest dobrowolna.

2.Art. 1833 § 1. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji.

3.Art. 1833a Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego
rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych,
lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

4.Art. 1834
§ 1. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.
§ 2. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane
zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony
mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.
§ 3. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na
propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w
postępowaniu mediacyjnym.

6. Art. 1836
§ 1. Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o
przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.

7. Art. 18311 Mediator niezwłocznie ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Wyznaczenie
posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez
posiedzenia mediacyjnego.

8. Art. 18313
§ 1. W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy
o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediator składa protokół w sądzie,
który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.
§ 2. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie
rozpoznającym sprawę.

9.Art. 18314
§ 1. Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, o którym mowa w art. 18313, na wniosek strony
niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.
§ 2.Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej
klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem.
§ 3. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed
mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia
społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera
sprzeczności.

10.Art. 18315 § 1. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc
prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono
przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

