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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 899/X/2017  

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 9 października 2017r. 
 

STATUT OŚRODKA MEDIACJI 

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH 

 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Ośrodek Mediacji działa w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. 

2. Ośrodek Mediacji jest powołany na czas nieoznaczony. 

3. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach uchwala Statut Ośrodka Mediacji, 

Regulamin postępowania mediacyjnego, w tym taryfę opłat za czynności Ośrodka Mediacji, jak 

również wprowadza do nich zmiany. 

4. Ośrodek Mediacji prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu,  

a także Regulaminu postępowania mediacyjnego, w tym taryfy opłat za czynności Ośrodka 

Mediacji. 

5. Ośrodek Mediacji działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Ośrodek Mediacji może używać oznaczenia zawierającego nazwę „Ośrodek Mediacji Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Katowicach”. 

7. Określenia użyte w Statucie oznaczają: 

a) Ośrodek Mediacji – Ośrodek Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, 

b) Rada – Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, 

c) Dziekan – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, 

d) Prezydium – Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, 

e) Kierownik Ośrodka Mediacji i Zastępca/Zastępcy Kierownika Ośrodka Mediacji – osoby, 

których uprawnienia i obowiązki określone są Statutem Ośrodka Mediacji. 

f) Mediator – osoba wpisana na listę mediatorów Ośrodka Mediacji, 

g) Strona – strona postępowania mediacyjnego, a w przypadku sprawy skierowanej do 

mediacji przez organ administracji publicznej uczestnik postępowania mediacyjnego. 

 

§ 2 
 

Przedmiot działalności Ośrodka Mediacji 
 

1. Misją Ośrodka Mediacji jest „dobre działanie na rzecz wszystkich rozwiązujących spory za 

pomocą mediacji”. 

2. Zadania statutowe Ośrodka Mediacji: 

a) organizowanie prowadzenia mediacji, w tym w sprawach skierowanych do mediacji przez 

sądy, przez organy administracji, jak i na podstawie zgłoszeń do mediacji przez strony na 

podstawie ich wniosków, przez mediatorów wpisanych na listę mediatorów Ośrodka 

Mediacji,  

b) organizowanie szkoleń dla kandydatów na mediatorów, mediatorów wpisanych na listę 

Ośrodka Mediacji, 

c) propagowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporu, 
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d) współpraca ze środowiskami i organizacjami prawniczymi, a także z innymi środowiskami, 

w tym przedsiębiorcami, w celu wspierania i rozwoju mediacji, 

e) działania na rzecz zmiany obowiązujących przepisów prawa w kierunku rozwoju mediacji 

i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, 

f) czuwanie nad wykonywaniem mediacji zgodnie z Kodeksem Radcy Prawnego – Mediatora.  

3. Szczegółowe zasady dotyczące działalności Ośrodka Mediacji określa Regulamin postępowania 

mediacyjnego Ośrodka Mediacji. 

 

§ 3 

Mediatorzy 
 

1. Na listę mediatorów Ośrodka Mediacji może być wpisana osoba, która łącznie spełnia 

następujące wymagania: 

a) jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Katowicach, 

b) ukończyła szkolenie dla mediatorów organizowane zgodnie ze standardami szkolenia 

mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007r. przez Społeczną Radę do spraw 

Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,  

c) nie została ukarana karą dyscyplinarną przewidzianą w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. 

o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.). 

2. Wpis na listę mediatorów następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, który powinien 

zawierać: 

a) imię, nazwisko, adres do korespondencji, 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) załączoną kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określonego w ust. 1 pkt b, oraz 

dodatkowo (ewentualnie) innych szkoleń dotyczących mediacji,  

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

okręgowym/sądach okręgowych, ze wskazaniem tych podmiotów i/lub sądów, 

g) informację o formie wykonywania zawodu, 

h) 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, 

i) zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla realizacji celów 

statutowych Ośrodek Mediacji, w tym m.in. do publikacji na stronie internetowej Ośrodka 

Mediacji, zgłaszania sądom powszechnym i innym instytucjom, a także do przekazywania 

danych osobowych osobom/podmiotom zainteresowanym działalnością Ośrodek Mediacji 

przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ).  

3. Wniosek o wpis na listę mediatorów może również zawierać informację o znajomości języków 

obcych w stopniu wystarczającym do prowadzenia postępowania mediacyjnego. 
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4. Wpisuje, odmawia wpisania lub skreśla z listy mediatorów Prezydium w formie uchwały. Od 

uchwały Prezydium odwołanie nie przysługuje. Zainteresowany może zwrócić się do 

Prezydium z umotywowaną prośbą o ponowne rozważenie sprawy wpisu lub skreślenia. 

5. Wniosek o wpis na listę mediatorów składany jest do Prezydium za pośrednictwem 

Kierownika Ośrodka Mediacji, który przedkłada go Prezydium wraz z pisemną propozycją 

wpisu na listę mediatorów Ośrodka Mediacji.  

6. Wniosek o wpis na listę mediatorów stanowi Załącznik nr 1 do Statutu Ośrodka Mediacji. 

7. Skreślenie z listy mediatorów Ośrodka Mediacji następuje: 

a) na wniosek Mediatora, 

b) w przypadku trzykrotnego odmówienia w ciągu roku prowadzenia mediacji bez należytego 

uzasadnienia, 

c) w przypadku ukarania karą dyscyplinarną przewidzianą w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. 

o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.), 

8.   Wpis na listę mediatorów Ośrodka Mediacji wygasa w przypadku śmierci Mediatora, 

skreślenia z listy radców prawnych OIRP w Katowicach, przeniesienia wpisu radcy prawnego 

do innej okręgowej izby radców prawnych. W razie wystąpienia okoliczności skutkujących 

wygaśnięciem wpisu, Kierownik Ośrodka Mediacji dokonuje skreślenia Mediatora z listy 

mediatorów. 

9. Wniosek o skreślenie z listy mediatorów na podstawie ust. 7 pkt a składany jest do Prezydium 

za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Mediacji, który przedkłada go Prezydium wraz  

z propozycją skreślenia z listy mediatorów Ośrodka Mediacji.  

10. Wniosek o skreślenie z listy mediatorów na podstawie ust. 7 pkt b - c składany jest do 

Prezydium przez Kierownika Ośrodka Mediacji, który przedkłada go Prezydium wraz  

z uzasadnieniem skreślenia z listy mediatorów Ośrodka Mediacji. 

11. W przypadku skreślenia z listy mediatorów Ośrodka Mediacji można ubiegać się o ponowny 

wpis po upływie 3 lat od daty skreślenia. Ograniczenie to nie dotyczy przypadku skreślenia na 

wniosek radcy prawnego – mediatora. 

12. Lista mediatorów Ośrodka Mediacji prowadzona jest według kolejności zgłoszeń. Obejmuje 

informacje zawarte w ust. 2 powyżej oraz numer wpisu, numer oraz datę uchwały Prezydium  

o wpisie na listę mediatorów Ośrodka Mediacji, z czego dane opublikowane na stronie 

internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach obejmują: imię i nazwisko, dane 

kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu, preferowane przez mediatora dziedziny prawa 

do prowadzenia mediacji. 

13. Lista mediatorów prowadzona jest w formie pisemnej lub elektronicznej i znajduje się  

w Ośrodku Mediacji. 

 

§ 4 
 

Organizacja pracy Ośrodka Mediacji 
 

1. Zadania statutowe Ośrodka Mediacji wykonuje Kierownik Ośrodka Mediacji. 

2. Kierownika, Zastępcę lub Zastępców Kierownika Ośrodka Mediacji powołuje i odwołuje 

Rada. 

3. Bieżący nadzór nad Ośrodkiem Mediacji sprawuje Dziekan. 

4. Do obowiązków Kierownika Ośrodka Mediacji należy: 

a) kierowanie pracami Ośrodka Mediacji, 
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b) zapewnienie prawidłowej pracy Ośrodka Mediacji, w tym w szczególności wykonywania 

bieżących czynności organizacyjno – technicznych związanych z funkcjonowaniem 

Ośrodka Mediacji, 

c) wnioskowanie o wpis lub skreślenie z listy mediatorów Ośrodka Mediacji, oraz 

dokonywanie wykreślenia z listy mediatorów w przypadku wygaśnięcia wpisu, 

d) prowadzenie listy mediatorów Ośrodka Mediacji w oparciu o uchwały Prezydium  

w sprawie wpisu na listę mediatorów lub skreślenia z tej listy, a także w oparciu  

o wykreślenia w związku z wygaśnięciem wpisu na tą listę, 

e) wykonywanie uchwał Rady oraz uchwał Prezydium dotyczących Ośrodka Mediacji, 

a także innych zadań powierzonych przez Dziekana, 

f) wskazywanie Mediatorów do prowadzenia postępowań mediacyjnych, 

g) przygotowanie rocznych planów działalności Ośrodka Mediacji do zatwierdzenia przez 

Radę, 

h) przygotowanie sprawozdania Ośrodka Mediacji z wykonania rocznych planów celem 

przedstawienia Radzie do rozpatrzenia, 

i) dokonywanie bieżącej analizy działania Ośrodka Mediacji oraz przedkładanie Radzie 

bieżących informacji o działalności Ośrodka Mediacji w miarę wpływu wniosków  

o mediację oraz wyznaczania Mediatorów, nie rzadziej niż w terminie do końca miesiąca, 

j) dokonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka 

Mediacji,  

k) przedstawianie Radzie za pośrednictwem Dziekana projektów zmian Statutu lub 

Regulaminu, a także wskazywanie na konieczność podjęcia innych niezbędnych uchwał 

związanych z działalnością Ośrodka Mediacji, 

l) wykonywanie obowiązków wskazanych w Regulaminie postępowania mediacyjnego,  

w tym taryfie opłat za czynności Ośrodka Mediacji, 

m) ogłaszanie na stronie internetowej Ośrodka Mediacji: Statutu, Regulaminu 

postępowania mediacyjnego oraz taryfy opłat za czynności Ośrodka Mediacji. 

5. Kierownik Ośrodka Mediacji jest upoważniony do reprezentowania Ośrodka Mediacji  

w zakresie wynikającym z zakresu jego obowiązków. 

6. Kierownik Ośrodka Mediacji nie ma prawa udzielania dalszych upoważnień ani 

pełnomocnictw. 

7. Zastępca lub Zastępcy Kierownika Ośrodka Mediacji zastępują Kierownika Ośrodka Mediacji 

w czasie jego nieobecności oraz wykonują zadania przydzielone przez Kierownika w ramach 

wewnętrznego podziału pracy. 

8. Warunki lokalowe działalności Ośrodka Mediacji zapewnia Okręgowa Izba Radców Prawnych 

w Katowicach. 

 

§ 5. Postanowienie końcowe 
 

Niniejszy statut stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 899/X/2017 Rady Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Katowicach z dnia 9 października 2017r. i wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

1. Spis załączników do Statutu: 

- Załącznik nr 1 „Wniosek o wpis na listę mediatorów Ośrodka Mediacji Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Katowicach”. 


