STATUT OŚRODKA MEDIACJI PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW
PRAWNYCH W RZESZOWIE

§1
Postanowienia ogólne
1. Ośrodek Mediacji działa przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Rzeszowie.
2. Siedzibą Ośrodka Mediacji jest siedziba Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Rzeszowie.

§2
1. Ośrodek Mediacji zostaje powołany na czas nieoznaczony.
2. Ośrodek Mediacji prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa,
postanowień niniejszego statutu, a także Regulaminu Ośrodka Mediacji,
3. Ośrodek Mediacji działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Ośrodek Mediacji używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Ośrodka.

§3
Przedmiot działalności Ośrodka Mediacji

Do zadań statutowych (celów) Ośrodka Mediacji i zakresu jego działania należą:
a/ prowadzenie mediacji w sprawach:
- gospodarczych,
- cywilnych, w tym z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych,
- administracyjnych,
b/ wspieranie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności
poprzez działania edukacyjne i inne działania upowszechniające ideę mediacji;
c/ organizowanie szkoleń dla kandydatów na mediatorów oraz dla mediatorów
wpisanych na listę Ośrodka Mediacji,
d/ współpraca ze środowiskami przedsiębiorców, sędziów, radców prawnych,
adwokatów i innymi środowiskami w celu popularyzacji Ośrodka Mediacji,

e/ utrzymywanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z organizacjami,
ośrodkami oraz instytucjami polskimi i międzynarodowymi, zajmującymi się
działalnością propagującą mediację.
§4
Organizacja Ośrodka Mediacji
1. Nadzór nad działalnością Ośrodka Mediacji sprawuje Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Rzeszowie działająca za pośrednictwem swych organów, w
szczególności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych.
2. Rada Okręgowej Izba Radców Prawnych w Rzeszowie:
a/ uchwala Statut i Regulamin Ośrodka Mediacji oraz zatwierdza ich zmiany,
b/ zatwierdza roczne plany działalności Ośrodka Mediacji, oraz sprawozdania
z działalności Ośrodka Mediacji,
c/ powołuje i odwołuje Zarząd Ośrodka Mediacji lub jego poszczególnych
członków,
e/ podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Ośrodka Mediacji lub
zawieszenia jego działalności.
3. Ośrodek Mediacji działa poprzez Zarząd Ośrodka Mediacji.
4. Zarząd składa się z 4 osób: Prezesa, Sekretarza i 2 członków powołanych przez
Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych na 4 letnią kadencję.
5. Zarząd kieruje działalnością Ośrodka Mediacji i reprezentuje go na zewnątrz.
6. Zarząd Ośrodka Mediacji w szczególności:
a/ zarządza sprawami kierowanymi do mediacji, w zakresie w jakim spraw tych
nie prowadzi mediator,
b/ prowadzi listę mediatorów,
c/ przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Okręgowej Izby Radców
Prawnych projekty zmian Statutu, Regulaminu Ośrodka Mediacji i innych
aktów wewnętrznych związanych z działalnością Ośrodka Mediacji.
d/ wykonuje uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w zakresie
dotyczącym Ośrodka Mediacji,
e/ sporządza raz w roku i przedkłada Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych
sprawozdanie z funkcjonowania Ośrodka Mediacji,
f/ może delegować zadania związane z bieżącą działalnością Ośrodka Mediacji
mediatorom lub wolontariuszom.

7. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie został powołany,
dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd,
jednak nie dłużej niż przez 30 dni.
8. Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionej funkcji następuje w formie pisemnego
zgłoszenia do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.
9. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez
nowo powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
11. Posiedzenie Zarządu dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze może
być zwołane z inicjatywy Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych bądź
na pisemny wniosek Prezesa lub przynajmniej dwóch członków Zarządu. W tym
przypadku posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku.
13. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku:
a) pisemnej rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Rady Okręgowej Izby Radców
Prawnych,
b) śmierci,
c) odwołania przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych.
14. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, lub w formie głosowania
pisemnego w drodze obiegowej w formie uchwał. Uchwały podejmowane są
zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów o przyjęciu lub
odrzuceniu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu. Do podjęcia uchwały
wymagana jest oddanie głosu przez co najmniej 3/4 członków Zarządu.
15. Obsługę administracyjną i biurową Ośrodka Mediacji prowadzi Biuro
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.
§5
Mediatorzy
1. Mediatorzy prowadzą mediacje na zasadach ustalonych w Regulaminie
Ośrodka Mediacji.
2. Mediatorem może być osoba fizyczna:
a) wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Rzeszowie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzystająca w pełni z praw publicznych,
b) która odbyła stosowne szkolenie uprawniające do prowadzenia mediacji
zgodne ze standardami szkolenia mediatorów przyjętymi przez Społeczną

Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów
przy Ministrze Sprawiedliwości,
c) dająca rękojmię należytego wykonywania funkcji mediatora (w tym w
szczególności wobec której nie zachodzą okoliczności określone w ust. 4
lit. e poniżej) .
3. Wpis na listę mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego, który
powinien zawierać:
a/ imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
b/ zakres specjalizacji,
c/ oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
d/ informację o formie wykonywania zawodu, numer wpisu na listę radców
prawnych,
e/ informację o znajomości języków obcych,
f/ informację o odbytych szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym
doświadczeniu w tym zakresie,
g/ oświadczenie o listach mediatorów (ośrodków mediacji), na których wpisany
jest kandydat na mediatora,
h/ zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla realizacji
celów statutowych Ośrodka Mediacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Skreślenie z listy mediatorów następuje:
a/ na wniosek mediatora,
b/wobec powtarzających się uzasadnionych zastrzeżeń do pracy mediatora,
c/ w przypadku dwukrotnego w okresie jednego roku kalendarzowego
odmówienia prowadzenia mediacji bez należytego uzasadnienia,
d/ wobec rażących uchybień obowiązkom wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, niniejszego Statutu lub Regulaminu Ośrodka Mediacji,
e/ w przypadku istotnego naruszenia przez mediatora kodeksu etyki
zawodowej radców prawnych, godności zawodu radcy prawnego lub
obowiązków zawodowych radcy prawnego;
f/ utraty uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego.

5. Wpis i skreślenie z listy mediatorów następuje Uchwałą Zarządu Ośrodka
Mediacji. O dokonanym wpisie lub skreśleniu z listy mediatorów informuje
zainteresowanego Prezes Zarządu Ośrodka Mediacji. Od odmowy wpisu lub
dokonania wykreślenia z listy mediatorów przysługuje prawo złożenia, w
terminie 14 dni od daty powiadomienia określonego w zdaniu
poprzedzającym, wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, który zostaje
rozpoznany kolejną Uchwałą Zarządu Ośrodka Mediacji.
6. Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji zobowiązany jest
podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie mediacji.
7. Wynagrodzenie mediatora określa w zakresie nieuregulowanym przepisami
prawa Regulamin i Cennik Ośrodka Mediacji.

§6
Postępowanie mediacyjne
1. Ośrodek Mediacji prowadzi postępowanie mediacyjne w sprawach, które
objęte są przedmiotem jego działalności.
2. Szczególne uregulowania dotyczące zasad postępowania mediacyjnego
określa Regulamin Ośrodka Mediacji.

