
………………………………………………. 
(miejscowosc, data) 

Do 

Stowarzyszenia Pactum
z siedzibą w Dębnie

WNIOSEK 
O WPIS NA LISTĘ MEDIATORÓW 

OŚRODKA MEDIACYJNEGO STOWARZYSZENIA PACTUM

Działając  w  imieniu  własnym,  niniejszym  wnoszę  o  wpis  na  listę  mediatoro w  Osrodka
Mediacyjnego Stowarzyszenia Pactum z siedzibą w Dębnie. 

1. Imię i nazwisko
____________________________________________________________________________________________________________

2.Dane teleadresowe (adres zamieszkania, telefon, adres mailowy) – do komunikacji
z Ośrodkiem
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

3.  Wykształcenie  (w  tym  również  informacja  o  odbytych  szkoleniach/studiach
z zakresu mediacji)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

4. Doświadczenie zawodowe
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. Wpis na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przez Prezesów Sądów
Okręgowych
(tak/nie)* niepotrzebne skres lic
Jez)eli zaznaczono „tak”, proszę o wskazanie listy

____________________________________________________________________________________________________________

6. Dane do umieszczenia na liście mediatorów Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia
Pactum

a) imię, nazwisko i rok urodzenia
____________________________________________________________________________________________________________

b) dane kontaktowe (telefon, e-mail, strona internetowa, media społecznosciowe)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

c) wykształcenie (w zakresie mediacji)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

d) specjalizacje mediacyjne
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

 
_________________________________________________

(podpis)
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W załączeniu:

1) dokumenty potwierdzające kompetencje mediacyjne (zgodnie ze  Standardami szkolenia
mediatoro w  uchwalonymi  przez  Społeczną  Radę  do  spraw  Alternatywnych  Metod
Rozwiązywania Konflikto w i Sporo w przy Ministrze Sprawiedliwosci);
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wpis na listę w kwocie 100,00 złotych;
3) oswiadczenie o ukon czeniu 26 lat;
4) oswiadczenie o pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych;
5) oswiadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
6) oswiadczenie o znajomosci języka polskiego;
7) oswiadczenie, z)e osoba ubiegająca się o wpis nie została prawomocnie skazana za umyslne
przestępstwo lub umyslne przestępstwo skarbowe;
7) oswiadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etycznym Mediatoro w Polskich;
8)  oswiadczenie  zawierające  zgodę  na  przetwarzanie  oraz  przechowywanie  danych
osobowych. 
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