STATUT OŚRODKA MEDIACYJNEGO
PRZY FUNDACJI OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE „ZNAM PRAWO”

§1
Postanowienia ogólne
1. Ośrodek Mediacyjny działa przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
”Znam Prawo”.
2. Siedzibą Ośrodka Mediacyjnego jest siedziba Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie „Znam Prawo”.
3. Ośrodek Mediacyjny może używać następujących skrótów swojej nazwy: „Ośrodek Mediacyjny”,
„Ośrodek Mediacyjny Fundacji „Znam Prawo””, „Ośrodek Mediacyjny Fundacji OIRP w Lublinie
„Znam Prawo””, „Ośrodek Mediacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie”
oraz „Ośrodek Mediacyjny OIRP w Lublinie”, a także wyróżniającego go znaku graficznego
oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
4. Ośrodek Mediacyjny jest ośrodkiem mediacyjnym w rozumieniu art. 1832 § 3 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).

§2
Przedmiot działalności Ośrodka Mediacji
Do zadań statutowych Ośrodka Mediacyjnego należy:
1) rozwiązywanie sporów w drodze mediacji na podstawie skierowania sprawy do mediacji przez
sąd lub właściwy organ,
2) rozwiązywanie sporów w drodze mediacji na podstawie wzajemnych ustaleń stron sporu,
3) promocja alternatywnych wobec sądownictwa powszechnego metod rozwiązywania sporów,
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów na mediatorów,
5) prowadzenie listy mediatorów.

§3
Organizacja Ośrodka Mediacji
1. Nadzór nad Ośrodkiem Mediacyjnym sprawuje Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie „Znam Prawo” (dalej jako: Fundacja Znam Prawo) poprzez swój Zarząd.
2. Zarząd Fundacji Znam Prawo:
1) uchwala Statut Ośrodka Mediacyjnego oraz jego zmiany,
2) uchwala Regulamin Ośrodka Mediacyjnego oraz jego zmiany,
3) powołuje oraz odwołuje członków Prezydium Ośrodka Mediacyjnego,

4) ustala zasady wynagradzania mediatorów w zakresie nieuregulowanym przepisami
powszechnie obowiązującymi oraz zasady zwrotu kosztów osobom wykonującym zadania na
rzecz Ośrodka Mediacyjnego.
3. Prezydium Ośrodka Mediacyjnego organizuje pracę Ośrodka Mediacyjnego oraz reprezentuje go
na zewnątrz, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością Ośrodka Mediacyjnego,
2) prowadzi listę mediatorów,
3) dokonuje wpisów na listę mediatorów i weryfikuje podstawy do tego wpisu,
4) dokonuje wykreśleń z listy mediatorów i weryfikuje podstawy do tego wykreślenia,
5) informuje Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie o istotnych sprawach
związanych z działalnością Ośrodka Mediacyjnego,
6) nadzoruje w zakresie organizacyjnym prowadzone postępowania mediacyjne oraz prowadzi
związaną z nimi statystykę.
4. Każdy z członków Prezydium Ośrodka Mediacyjnego jest uprawniony do samodzielnego
prowadzenia spraw Ośrodka Mediacyjnego oraz reprezentowania go na zewnątrz.

§4
Mediatorzy
1. Mediatorem Ośrodka Mediacyjnego może być wyłącznie osoba fizyczna, wpisana na listę radców
prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, wykonująca
zawód radcy prawnego oraz posiadająca ukończone szkolenie z zakresu mediacji dla kandydatów
na mediatorów, organizowane przez jeden z ośrodków mediacyjnych zrzeszonych w ramach Sieci
Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych lub równorzędne.
2. Wpis na listę mediatorów Ośrodka Mediacyjnego następuje na wniosek zainteresowanego, który
powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, numer wpisu na listę radców prawnych, oznaczenie daty od której kandydat
nieprzerwanie wykonuje zawód radcy prawnego,
2) adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
3) informację o odbytych szkoleniach uzasadniających wpis na listę mediatorów,
4) oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wpisu na listę radców prawnych
prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz wykonywaniu
zawodu radcy prawnego,
5) oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego – Mediatora, przyjętym do
stosowania w ramach Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

6) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych
dla realizacji statutowych zadań Ośrodka Mediacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) potwierdzenie uiszczenia przelew bankowym opłaty rejestracyjnej za wpis na listę
mediatorów w wysokości 50 zł + VAT.
3. Prezydium Ośrodka Mediacyjnego może ustalić wzór wniosku o wpis na listę mediatorów.
4. Wykreślenie z listy mediatorów następuje w poniższych przypadkach:
1) na wniosek mediatora,
2) w przypadku gdy mediator przestanie posiadać czynne prawo do wykonywania zawodu radcy
prawnego,
3) w razie powtarzających się uzasadnionych zastrzeżeń do pracy mediatora,
4) w przypadku trzykrotnej, następującej bezpośrednio po sobie odmowy prowadzenia
postępowania mediacyjnego bez uzasadnienia.
5. O wpisie na listę mediatorów lub o wykreśleniu z niej, niezwłocznie informuje się
zainteresowanego na wskazany we wniosku o wpis adres poczty elektronicznej.

§5
Postępowanie mediacyjne
Ośrodek Mediacyjny prowadzi postępowania mediacyjne we wszystkich sprawach, w których na
mocy przepisów powszechnie obowiązujących możliwe jest zawarcie ugody. Postępowanie toczy się
zasadach określonych w Regulaminie postępowania przed Ośrodkiem Mediacyjnym.

§6
Postanowienia końcowe
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem regulacji dotyczących organizacji lub
funkcjonowania Ośrodka Mediacyjnego, rozstrzygnięcie tych wątpliwości należy do Zarządu Fundacji
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ”Znam Prawo”.

