
Uchwała Nr 309/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 899/X/2017 z dnia 9 października 2017r. w sprawie określenia 

Statutu i Regulaminu postępowania mediacyjnego Ośrodka Mediacji  

Okręgowej Izby Radców Prawnych.  

 

Działając na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. 

2020r. poz. 75 ze zm.), § 27a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 

września 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych  

i jego organów stanowiącego wraz ze zmianami (t.j. stanowi załącznik do uchwały Nr 775/X/2020 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020r.) 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych  

postanawia:  

 

§1 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 899/X/2017 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Katowicach z dnia 9 października 2017 r. (STATUT OŚRODKA MEDIACJI OKRĘGOWEJ IZBY 

RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH): 

a) zmienić treść § 3 pkt 5 na następującą: „Wniosek o wpis na listę mediatorów składany jest do 

Prezydium za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Mediacji. Do przedkładanego wniosku 

Kierownik Ośrodka Mediacji dołącza oświadczenie, wskazujące czy wniosek spełnia wymogi 

formalne wpisu oraz swoją rekomendację w przedmiocie wpisania lub odmowy wpisania 

wnioskodawcy na listę mediatorów”. 

b) zmienić treść § 3 pkt 8 na następującą: „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, Prezydium dokonuje skreślenia 

Mediatora z listy mediatorów.” 

c) zmienić treść § 4 pkt 2 na następującą: „Kierownika Ośrodka Mediacji powołuje Rada, po 

przeprowadzeniu konkursu, na okres kadencji, która kończy się z upływem kadencji Rady, która 

powołała Kierownika Ośrodka Mediacji. Zasady ogłaszania i przeprowadzania konkursu określa 

Prezydium.” 

d) zmienić treść § 4 pkt 2a na następującą: „Zastępcę lub Zastępców Kierownika Ośrodka Mediacji 

powołuje Rada na wniosek Kierownika Ośrodka Mediacji, po uprzednim przedstawieniu 

kandydata Prezydium Rady i udzieleniu przez Prezydium Rady rekomendacji kandydatowi.” 

e) w § 4 dodać pkt. 2b w brzmieniu: „Kierownik, Zastępca lub Zastępcy Kierownika Ośrodka 

Mediacji pełnią swoją funkcję do czasu powołania Kierownika Ośrodka Mediacji przez Radę 

następnej kadencji.” 

f) w § 4 dodać pkt 2c w brzmieniu: „Rada, na uzasadniony wniosek Prezydium, może odwołać 

Kierownika lub Zastępcę Kierownika Ośrodka Mediacji w każdym czasie.” 



g) w § 4 dodać pkt 2d w brzmieniu: „W przypadku złożenia rezygnacji przez Kierownika Ośrodka 

Mediacji, odwołania Kierownika Ośrodka Mediacji przed upływem kadencji Rady lub w razie 

przeszkody w pełnieniu funkcji Kierownika Ośrodka Mediacji, pracami Ośrodka Mediacji kieruje 

Dziekan lub osoba przez niego wskazana do czasu powołania nowego Kierownika Ośrodka 

Mediacji lub ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji Kierownika Ośrodka Mediacji.” 

h) w § 4 dodać pkt 2e w brzmieniu: „W razie zmian w składzie kierownictwa Ośrodka Mediacji  

w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji nowo powołanych osób upływa z końcem kadencji Rady, 

która powołała Kierownika, Zastępcę lub Zastępców Kierownika Ośrodka Mediacji,  

z zastrzeżeniem pkt 2b powyżej.” 

i) zmienić treść § 4 pkt 4 lit. m) na następującą: „ogłaszanie na stronie internetowej Ośrodka 

Mediacji: Statutu, Regulaminu postępowania mediacyjnego oraz taryfy opłat za czynności 

Ośrodka Mediacji, a także aktualności dotyczących jego funkcjonowania.” 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na 
podstawie przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). 

 

 

 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                        / - / 

      r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                       r.pr. Katarzyna Jabłońska 

 

 


