
Załącznik numer 1 do uchwały numer 56 / 2021 Rady Związku 

 

___________________________________________________________________ 

 

S T A T U T 

Centrum Mediacji przy Związku Pracodawców Polska Miedź 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Centrum Mediacji działa przy Związku Pracodawców Polska Miedź w Lubinie. 

2. Centrum Mediacji może używać pieczęci zawierającej jego nazwę „Centrum 

Mediacji przy Związku Pracodawców Polska Miedź”. 

3. Centrum Mediacji może posługiwać się nazwą skróconą „Centrum Mediacji przy 

ZPPM”. 

4. Centrum Mediacji działa na podstawie: 

a/ Statutu uchwalonego przez Radę Związku Pracodawców Polska Miedź, 

b/ Regulaminu uchwalonego przez Zarząd Związku Pracodawców Polska Miedź. 

5. Miejscem prowadzenia mediacji jest siedziba Związku Pracodawców Polska Miedź 

w Lubinie, chyba że strony lub mediator postanowią inaczej. 

 

§ 2. 

Cele działalności Centrum Mediacji 

 

1. Celami działalności Centrum Mediacji są:    

a/  rozwiązywanie sporów w drodze mediacji; 

b/ rozwój i promocja alternatywnych wobec sądownictwa powszechnego metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, w tym organizacja kampanii i akcji 

promocyjnych na rzecz popularyzacji wśród społeczeństwa postępowania 

mediacyjnego; 

c/ stworzenie lub przyjęcie już istniejących Standardów prowadzenia mediacji i 

postępowania mediatora oraz dbanie o ich przestrzeganie przez mediatorów 

wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum Mediacji przy ZPPM; 

d/ organizacja szkoleń dla kandydatów na mediatorów Centrum Mediacji przy ZPPM; 



e/ podejmowanie działań umożliwiających rozwój i podnoszenie kompetencji 

mediatorów wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum Mediacji przy ZPPM; 

f/ współpraca ze środowiskami pracodawców i przedsiębiorców w zakresie 

popularyzacji i rozwoju mediacji; 

g/ organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, panelach 

dyskusyjnych oraz w innych spotkaniach poświęconych zagadnieniom rozwoju 

mediacji w Polsce i poza jej granicami; 

h/ utrzymywanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z organizacjami, ośrodkami 

oraz instytutami polskimi i międzynarodowymi, zajmującymi się działalnością 

propagującą mediację; 

i/ prowadzenie listy mediatorów. 

 

 

§ 3. 

Organizacja Ośrodka Mediacji 

 

1. Zarząd Związku Pracodawców Polska Miedź organizuje pracę i działalność 

Centrum Mediacji.  

2. Do zadań Zarządu Związku w zakresie organizacji pracy i działalności Centrum 

Mediacji należy w szczególności: 

 a/ kierowanie bieżącą działalnością Centrum Mediacji; 

 b/ reprezentowanie Centrum Mediacji w kontaktach zewnętrznych; 

 c/ wykonywanie uchwał Rady Związku w sprawie działalności Centrum Mediacji; 

 d/ przygotowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektów zmian Statutu 

Centrum Mediacji; 

 e/ uchwalanie Regulaminu Centrum Mediacji; 

 f/ zarządzanie sprawami kierowanymi do mediacji; 

 g/ prowadzenie listy mediatorów Centrum Mediacji. 

3. Zadania Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź związane z organizacją 

pracy działalności Centrum Mediacji mogą być delegowane osobom zatrudnionym w 

Związku Pracodawców Polska Miedź i mediatorom. 

3. Obsługę administracyjną i biurową Centrum  Mediacji prowadzi Biuro Związku 

Pracodawców Polska Miedź. 

4. Organizację postępowania mediacyjnego określa Regulamin Centrum Mediacji. 

 

 

 



§ 4. 

Mediatorzy 

 

1. Mediatorem wpisanym na listę mediatorów Centrum Mediacji może być osoba: 

a/ posiadająca pełną zdolność do czynność prawnych i korzystająca w pełni z praw 

publicznych, 

b/ posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, potwierdzone 

zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

mediatora w wymiarze 40 godzin, zgodnego ze Standardami Szkolenia Mediatorów 

uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania 

Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,  

c/ która ukończyła 26 lat, 

d/ zna język polski, 

e/ nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

2. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku. 

3. Wpis osoby zainteresowanej na listę mediatorów Centrum Mediacji następuje na 

jej pisemny wniosek. Do wniosku dołączane są dokumenty i oświadczenia 

potwierdzające spełnianie wymagań  określonych w ust. 1 i 2 powyżej. Wniosek 

powinien zawierać ponadto imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej i zakres specjalizacji wnioskującego. 

4. Mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji ma obowiązek 

przestrzegać Regulaminu Centrum Mediacji, Standardów prowadzenia mediacji i 

postępowania mediatora oraz innych regulacji określających zasady funkcjonowania 

Centrum Mediacji. 

4. Mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji powinien podnosić swoje 

kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie mediacji. 

5. Mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji ma obowiązek 

uczestniczyć w spotkaniach Centrum Mediacji. 

6. Skreślenie mediatora z listy mediatorów Centrum Mediacji następuje w przypadku: 

 a/ nieprzestrzegania przez mediatora Regulaminu Ośrodka Mediacji, Standardów 

prowadzenia mediacji i postępowania mediatora  lub innych regulacji określających 

zasady funkcjonowania Centrum Mediacji; 

 b/ złożenia pisemnego wniosku przez mediatora; 

 c/ śmierci mediatora. 

7. Skreślenie z listy mediatorów z powodu, o którym mowa w ust. 6 lit. a, następuje, 

w miarę możliwości, po wysłuchaniu mediatora przez Zarząd Związku. Wykreślenie z 



listy mediatorów w  przypadku określonym w ust.6 lit. a wymaga akceptacji Rady 

Związku. 

 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Centrum Mediacji lub zawieszenia jego działalności 

podejmuje Rada Związku. 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca posiedzenia 

 

       Magdalena Wróbel 

                                                                                                            Wiceprzewodnicząca Rady Związku 

 


