
Załącznik nr 1 do Statutu Ośrodka Mediacji Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Katowicach 

 

 

Wniosek o wpis na listę mediatorów 

..…..….…..……, dnia …….….….….….….... 

 

 

 Prezydium Rady  

 Okręgowej Izby Radców Prawnych  

 w Katowicach  

 

 za pośrednictwem 

 

 Kierownika Ośrodka Mediacji 

 Okręgowej Izby Radców Prawnych 

 w Katowicach 

 ul. Kościuszki 223c 

 40-600 Katowice 

 

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MEDIATORÓW 

Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

 

 

I. Wnoszę o wpisanie mnie na listę mediatorów prowadzoną przez Ośrodek Mediacji Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Katowicach. 

 

II. Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam w pełni z praw 

publicznych i spełniam wymogi określone w § 3 ust. 1 Statutu Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Katowicach będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Katowicach Nr 899/X/2017 z dnia 9 października 2017r. 

 

III. Informacje i dane o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 Statutu Ośrodka Mediacji : 

a) imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

b) numer wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 

w Katowicach, 

c) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

korzystaniu w pełni z praw publicznych,  

d) preferowane przez wnioskodawcę dziedziny prawa do prowadzenia mediacji, 

e) informacje dotyczące wykształcenia oraz odbytych szkoleń w zakresie dotyczącym mediacji, 

f) informacje o wpisaniu na listy mediatorów oraz na listy stałych mediatorów przy sądzie 

okręgowym/sądach okręgowych – jeżeli tak to w których podmiotach i/lub sądach, 



g) informację o formie wykonywania zawodu, 

h) fakultatywnie informacje dotyczące znajomości języków obcych w stopniu wystarczającym 

do prowadzenia postępowania mediacyjnego,  

i) oświadczenie o stosowaniu się do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego Mediatora wraz  

z deklaracją stosowania Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora przez 

radców prawnych – mediatorów wpisanych na listę mediatorów Ośrodka Mediacji. 

 

Załączniki: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

……………………………… 

                /podpis/ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla realizacji celów 

statutowych Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, w tym m.in. do 

publikacji na stronie internetowej/stronach internetowych, zgłaszania sądom powszechnym 

i innym instytucjom, a także do przekazywania danych osobowych osobom/podmiotom 

zainteresowanym działalnością Ośrodka Mediacji Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. 2016, poz. 922). 

 

 

……………………………… 

                   /podpis/ 

 
 
 
 
 
 
 


