
 

STATUT 
OŚRODKA MEDIACYJNEGO STOWARZYSZENIA PACTUM 

§ 1. 
Postanowienia ogólne

1. Oś�rodek Mediacyjny działa przy Stowarzyśzeniu Pactum w rozumieniu art. 183 2 § 3 uśtawy
z dnia 17 liśtopada 1964 r. Kodekś pośtępowania cywilnego (Dz.U.2021.1805 z po� z�n.zm.).  
2. Siedzibą Oś�rodka Mediacyjnego jeśt śiedziba Stowarzyśzenia Pactum.
3. Oś�rodek Mediacyjny moz0e uz0ywac� znaku graficznego.
4.  Oś�rodek  Mediacyjny  prowadzi  pośtępowania  mediacyjne  we  wśzyśtkich  śprawach,
w kto� rych na mocy przepiśo� w powśzechnie obowiązujących moz0 liwe jeśt zawarcie ugody.
5.  Pośtępowanie  toczy  śię  zaśadach  okreś� lonych  w  Regulaminie  pośtępowania  przed
Oś�rodkiem Mediacyjnym. 

§ 2. 
Zadania statutowe Ośrodka Mediacyjnego

Do zadan�  śtatutowych Oś�rodka Mediacyjnego, w śzczego� lnoś�ci, nalez0y: 
1) rozwiązywanie śporo� w poprzez mediację;
2)  prowadzenie liśty Mediatoro� w Oś�rodka Mediacyjnego;
3) rzecznictwo w śprawach dotyczących mediacji w Polśce
4) promocja mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania śporo� w;
5) prowadzenie śzkolen�  z zakreśu mediacji, negocjacji, rozwiązywania konflikto� w, prawa.

§ 3. 
Struktura wewnętrzna Ośrodka Mediacyjnego

1. Zarząd Stowarzyśzenia Pactum śprawuje bezpoś�redni nadzo� r  nad działalnoś�cią Oś�rodka
Mediacyjnego. 
2. Zarząd Stowarzyśzenia Pactum:
1) uchwala Statut Oś�rodka Mediacyjnego oraz jego zmiany,
2) uchwala Regulamin Oś�rodka Mediacyjnego oraz jego zmiany,
3) powołuje oraz odwołuje członko� w Prezydium Oś�rodka Mediacyjnego,
4)  uśtala  zaśady  wynagradzania  mediatoro� w  w  zakreśie  nieuregulowanym  przepiśami
powśzechnie obowiązującymi oraz zaśady zwrotu kośzto� w ośobom wykonującym zadania na
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rzecz Oś�rodka Mediacyjnego.
3.  W  razie  wątpliwoś�ci  związanych  ze  śtośowaniem  regulacji  dotyczących  organizacji  lub
funkcjonowania Oś�rodka Mediacyjnego, rozśtrzygnięcie tych wątpliwoś�ci nalez0y do Zarządu
Stowarzyśzenia Pactum.
4.  Prezydium  Oś�rodka  Mediacyjnego  organizuje  pracę  Oś�rodka  Mediacyjnego  oraz
reprezentuje go na zewnątrz, a w śzczego� lnoś�ci:
1) kieruje biez0ącą działalnoś�cią Oś�rodka Mediacyjnego,
2)  prowadzi  liśtę  mediatoro� w,  w  tym  dokonuje  wpiśo� w  oraz  wykreś� len�  w  ramach  liśty
mediatoro� w;
3)  nadzoruje  w  zakreśie  organizacyjnym  prowadzone  pośtępowania  mediacyjne  oraz
prowadzi związaną z nimi śtatyśtykę.
4. Kaz0dy z członko� w Prezydium Oś�rodka Mediacyjnego jeśt uprawniony do śamodzielnego
prowadzenia śpraw Oś�rodka Mediacyjnego oraz reprezentowania go na zewnątrz. 

§ 4. 
Wpis na listę Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego 

1.  Mediatorzy  Oś�rodka  Mediacyjnego  śą  zobowiązani  do  prześtrzegania  zaśad  etycznych
wykonywania  zawodu,  prowadzenia  śpraw  w  śpośo� b  bezśtronny,  a  takz0e  zachowania
w tajemnicy tego, czego dowiedzieli śię w toku prowadzenia śprawy.
2.  Mediatorem  Oś�rodka  Mediacyjnego  moz0e  byc�  ośoba  fizyczna,  kto� ra  śpełnia  łącznie
naśtępujące warunki:
1) pośiada pełną zdolnoś�c� do czynnoś�ci prawnych;
2) korzyśta z pełni praw publicznych;
3) ukon� czyła 26 lat;
4) zna język polśki;
5)  nie  była  prawomocnie  śkazana  za  umyś�lne  prześtępśtwo  lub  umyś�lne  prześtępśtwo
śkarbowe;
6) pośiada ukon� czone śzkolenie z zakreśu mediacji dla kandydato� w na mediatoro� w zgodne ze
Standardami  śzkolenia  mediatoro� w  uchwalonymi  przez  Społeczną  Radę  do  śpraw
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konflikto� w i Sporo� w przy Miniśtrze Sprawiedliwoś�ci
w dniu 29 paz�dziernika 2007 roku.
3. Wpiś na liśtę Mediatoro� w Oś�rodka Mediacyjnego jeśt dokonywany na wniośek mediatora.
4. Wniośek o wpiś na liśtę Mediatoro� w Oś�rodka Mediacyjnego zawiera, w śzczego� lnoś�ci:
1) imię i nazwiśko;
2) adreś zamieśzkania, adreś poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego;
3) informację o odbytych śzkoleniach uzaśadniających wpiś na liśtę mediatoro� w,
4)  potwierdzenie  uiśzczenia  przelew  bankowym  opłaty  rejeśtracyjnej  za  wpiś  na  liśtę
mediatoro� w w wyśokoś�ci 100,00 złotych.
5. Prezydium Oś�rodka Mediacyjnego uśtala wzo� r wniośku o wpiś na liśtę mediatoro� w.
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6. Mediator zośtaje wykreś� lony z liśty Oś�rodka Mediacyjnego w przypadku: 
1) ś�mierci mediatora;
2) utraty pełnej zdolnoś�ci do czynnoś�ci prawnych;
3)  pozbawienia praw publicznych mediatora,
4) prawomocnego śkazania mediatora za umyś�lne prześtępśtwo lub umyś�lne prześtępśtwo
śkarbowe; 
5)  wyśtąpienia  wadliwoś�ci  w  zakreśie  prowadzonych  pośtępowan�  mediacyjnych  przez
mediatora.
7.  Wykreś� lenie  z  liśty  Mediatoro� w  Oś�rodka  Mediacyjnego  moz0e  naśtąpic�  na  wniośek
mediatora złoz0ony na piś�mie do Prezydium Oś�rodka.
8.  O  wpiśie  na  liśtę  mediatoro� w  lub  o  wykreś�leniu  z  niej,  niezwłocznie  informuje  śię
zaintereśowanego na wśkazany we wniośku o wpiś adreś poczty elektronicznej.
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