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Załącznik  

do Uchwały  nr 1122/X/2019  Rady 

Okręgowej Izby Radców Prawnych   

w Poznaniu z dnia 28 października 2019 roku 

 

STATUT OŚRODKA MEDIACJI  

PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Ośrodek Mediacji działa przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. 

2. Siedzibą Ośrodka Mediacji jest miasto Poznań. 

§ 2 Zadania Ośrodka Mediacji 

1. Do zadań Ośrodka Mediacji należy: 

a) Prowadzenie postępowań mediacyjnych, w szczególności w sprawach o charakterze 
cywilnym i gospodarczym; 

b) Działanie na rzecz edukacji w zakresie mediacji, pogłębiania wiedzy na temat mediacji i 
popularyzacji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w 
społeczeństwie, a w szczególności w środowisku radców prawnych i aplikantów 
radcowskich; 

c) Działanie na rzecz doskonalenia zawodowego mediatorów; 

d) Organizowanie szkoleń i konferencji z zakresu mediacji; 

e) Uczestniczenie w akcjach i inicjatywach propagujących mediację; 

f) Utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń ze środowiskami mediatorów oraz 
organizacjami i instytucjami zajmującymi się mediacją w Polsce i na świecie; 

§ 3 Wewnętrzna organizacja Ośrodka Mediacji 

1. Organami Ośrodka Mediacji są: 

a) Pełnomocnik Ośrodka Mediacji; 

b) Rada Ośrodka Mediacji; 

2. Na czele Ośrodka Mediacji stoi Pełnomocnik Ośrodka Mediacji, powoływany przez Radę 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, będący czynnym radcą prawnym, 
posiadającym uprawnienia mediatora, który reprezentuje na zewnątrz i kieruje pracami 
Ośrodka Mediacji. 

3. W przypadku przeszkody w wykonywaniu funkcji Pełnomocnika Ośrodka Mediacji, pracami 
Ośrodka Kieruje Dziekan Rady OIRP do czasu  ustania przeszkody. 

4. Obsługę administracyjną i biurową Ośrodka Mediacji prowadzi biuro Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Poznaniu. 

5. Do obowiązków Pełnomocnika Ośrodka Mediacji w szczególności należy: 

a) Przedstawianie Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu projektów zmian 
niniejszego Statutu, Regulaminu oraz innych aktów związanych z działalnością i 
funkcjonowaniem Ośrodka Mediacji; 
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b) Wykonywanie uchwał Rady oraz Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Poznaniu dotyczących Ośrodka Mediacji; 

c) Opracowywanie wzorów wniosków i innych dokumentów stosowanych w postępowaniu 
przed Ośrodkiem Mediacji; 

d) Prowadzenie Listy Mediatorów; 

e) Prowadzenie repertorium i dziennika spraw; 

f) Przydzielanie spraw mediatorom; 

g) Prowadzenie lub nadzorowanie terminowej korespondencji między Ośrodkiem Mediacji 
a sądem oraz między Ośrodkiem Mediacji i stronami postępowania mediacyjnego; 

h) Prawidłowe pobieranie i ewidencjonowanie opłat; 

i) Przechowywanie protokołów i innej dokumentacji związanej z postępowaniami 
prowadzonymi przez mediatorów Ośrodka Mediacji; 

j) Odmawianie przyjęcia wniosków o przeprowadzenie mediacji; 

6. Pełnomocnik Ośrodka Mediacji raz do roku w terminie każdorazowo do 30 marca sporządza i 
przedkłada Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu sprawozdanie z 
funkcjonowania Ośrodka Mediacji za poprzedni rok działalności. 

7. Członków Rady Ośrodka Mediacji powołuje i odwołuje Prezydium rady OIRP w Poznaniu w 
drodze uchwały 

8. Rada Ośrodka Mediacji: 

a) Pełni funkcję doradczą dla Ośrodka Mediacji; 

b) Propaguje zadania Ośrodka Mediacji i dba o ich odpowiednio skuteczne 
upowszechnienie; 

c) Stanowi Kapitułę konkursów prowadzonych przez Ośrodek Mediacji; 

d) Przewodniczący Rady Ośrodka Mediacji wybierany jest przez jego członków na 
pierwszym posiedzeniu. 

9. Przebieg i zasady postępowania mediacyjnego przed Ośrodkiem Mediacji określa Regulamin 
uchwalany przez Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. 

§ 4 Mediatorzy 

1. Ośrodek Mediacji prowadzi Listę Mediatorów. 

2. Wpis na Listę Mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego, który zawiera: 

a) Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej; 

b) Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni paw publicznych; 

c) Opis kariery zawodowej radcy prawnego i zakresu specjalizacji; 

d) Informację o formie wykonywania zawodu oraz numer wpisu na listę radców prawnych; 

e) Informację o znajomości języków obcych; 

f) Klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji 
celów statutowych Ośrodka Mediacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); 

3. Wniosek o wpis na Listę Mediatorów składany jest do Pełnomocnika Ośrodka Mediacji, który 
przedkłada go wraz z propozycją podjęcia uchwały w sprawie wpisu na Listę Mediatorów 
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (Wzór wniosku o wpis na 
Listę Mediatorów stanowi Załącznik nr 1 do Statutu). 

4. Skreślenie z Listy Mediatorów następuje: 

a) Na wniosek mediatora; 

b) W przypadku utraty rękojmi należytego wykonywania obowiązków mediatora, w 
szczególności w związku z zatajeniem okoliczności wyłączających bezstronność mediatora 
w prowadzonej mediacji; 

c) W przypadku powtarzających się zastrzeżeń stron co do pracy mediatora; 

d) W przypadku trzykrotnego odmówienia w ciągu roku kalendarzowego prowadzenia 
mediacji bez uzasadnienia; 

e) W przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego przez 
mediatora; 

f) W przypadku skreślenia mediatora z listy radców prawnych; 

5. W przypadku skreślenia z Listy Mediatorów można ubiegać się o ponowny wpis na Listę 
Mediatorów po upływie 3 lat od daty skreślenia. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji 
wskazanej w § 4 ust. 4 lit. a). 

6. Decyzje w sprawie wpisu, odmowy wpisu lub skreślenia z Listy Mediatorów podejmuje 
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w drodze uchwały. 

7. Od decyzji Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu nie przysługuje 
odwołanie. Uchwały Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 
zakresie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu są decyzjami ostatecznymi. 

8. Mediatorem może być osoba fizyczna, która: 

a) Ukończyła szkolenie dla mediatorów organizowane lub rekomendowane przez Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Poznaniu zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów 
uchwalonymi dnia 29 października 2007 r. przez Społeczną Radę do spraw 
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze 
Sprawiedliwości oraz 

b) Jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Poznaniu, oraz 

c) Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków mediatora. 

9. W szczególnych wypadkach Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu 
może umieścić na Liście Mediatorów osoby, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 
8 pkt. a) niniejszego paragrafu, jeśli okoliczności, a zwłaszcza inne posiadane kwalifikacje lub 
doświadczenie wskazują na to, iż będzie ona należycie wypełniała obowiązki mediatora. 

10. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów sądowych lub wskazany przez sąd, może 
odmówić prowadzenia mediacji, ale tylko z ważnych powodów, o których obowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić strony, Pełnomocnika Ośrodka Mediacji, a jeżeli strony do mediacji 
skierował sąd – również sąd. 
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11. Mediator jest zobowiązany przestrzegać Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - Mediatora 
przyjętego w dniu 16 października 2017 r. w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji 
Radców Prawnych oraz prowadzić postępowanie mediacyjne zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu. 

12. Za przeprowadzenie mediacji mediator wystawia fakturę VAT lub rachunek zaadresowane na 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

§ 5 Mediacja na podstawie skierowania przez Sąd 

1. Pełnomocnik Ośrodka Mediacji po otrzymaniu postanowienia Sądu kierującego strony do 
mediacji, w którym wyznaczony jest mediator z Listy Mediatorów, informuje wskazanego w 
postanowieniu Sądu mediatora o wpłynięciu sprawy. 

2. Mediator w terminie 7 dni od otrzymania informacji od Pełnomocnika Ośrodka Mediacji ma 
obowiązek potwierdzenia możliwości prowadzenia mediacji lub poinformowania o 
przeszkodach w podjęciu się mediacji w skierowanej do niego sprawie. Mediator składa 
stosowne oświadczenie Pełnomocnikowi Ośrodka Mediacji. W razie odmowy przyjęcia 
sprawy oświadczenie powinno być złożone na piśmie i przesłane bezpośrednio do sądu, a 
także na adres Ośrodka Mediacji do wiadomości Pełnomocnika Ośrodka Mediacji. 

§ 6 Odpowiedzialność 

Mediatorzy, Ośrodek Mediacji oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznani nie ponoszą 
odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie związane z przeprowadzeniem mediacji, za wyjątkiem 
odpowiedzialności za szkody spowodowane z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa mediatora lub 
Pełnomocnika Ośrodka Mediacji. 

§ 7 Finansowanie 

1. Ośrodek Mediacji pobiera za swoje czynności opłaty na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Ośrodek Mediacji może pobierać od stron zaliczki na wydatki związane z prowadzeniem 
postępowania mediacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie. 

§ 8 Postanowienia końcowe. 

1. Niniejszy Statut stanowi załącznik do Uchwały nr 1122/X/2019 Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Poznaniu z dnia 28.X.2019 roku  w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka 
Mediacji. 

2. Zmian w Statucie dokonuje się w drodze uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Poznaniu. 

3. Informację dotyczącą Ośrodka Mediacji wraz z Listą Mediatorów przekazuje się do Prezesa 
Sądu Okręgowego w Poznaniu stosownie do art. 1832 § 3 k.p.c. Powyższy zapis dotyczy 
również aktualizacji danych dotyczących Listy Mediatorów. 


