Centrum Mediacji Lewiatan
CAM-Koordynator

STATUT
Centrum Mediacji Lewiatan
Art. 1
Organizacja Centrum Mediacji Lewiatan
1.

Centrum Mediacji Lewiatan jest samodzielną i wyodrębnioną jednostką mediacyjną
Konfederacji Lewiatan, zwanej dalej „Konfederacją Lewiatan”.

2.

Centrum Mediacji Lewiatan działa zgodnie z niniejszym statutem.

3.

Siedzibą Centrum Mediacji Lewiatan jest miasto Warszawa.

4.

Celem Centrum Mediacji Lewiatan jest:
a)

prowadzenie postępowań mediacyjnych w różnych formach właściwych do
rozwiązywania sporów,

b)

działanie na rzecz pogłębienia wiedzy, szkolenia mediatorów, popularyzacja
wiedzy merytorycznej i etycznej,

c)

organizowanie szkoleń z zakresu mediacji cywilnej i gospodarczej,

d)

nawiązywanie kontaktów międzynarodowych z organizacjami mediacyjnymi i
arbitrażowymi,

e)

propagowanie idei mediacji w społeczeństwie oraz edukacja w tym zakresie.

f)

wykonywanie funkcji przypisanych Centrum w ramach realizowanego
projektu: „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator przy Konfederacji
Lewiatan” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr POWR.02.17.00-000008/17, jako CAM–Koordynatora, a w tym monitorowanie działalności
ogólnopolskiej sieci CAM, oraz zarządzanie działalnością sieci CAM.
Art. 2
Organy Centrum Mediacji Lewiatan

1.

2.

Organami Centrum Mediacji Lewiatan są:
a)

Prezes Centrum,

b)

Dyrektor Centrum.

Prezesa Centrum powołuje Prezydent Konfederacji Lewiatan.
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3.

Dyrektora Centrum powołuje Prezes Centrum za zgodą Prezydenta Konfederacji
Lewiatan.

4.

Prezes kieruje pracami Centrum w ramach kompetencji w zakresie funkcjonowania
Centrum, może wydawać zarządzenia wewnętrzne lub inne akty prawa
wewnętrznego oraz:

5.

a)

wnioskuje do Prezydenta Konfederacji Lewiatan o zmiany w Statucie i
Regulaminie Centrum,

b)

powołuje, za zgodą Prezydenta Konfederacji Lewiatan, członków Rady
Konsultacyjnej,

Dyrektor Centrum kieruje pracami Centrum oraz realizuje zadania administracyjne
Centrum, w tym:
a)

prowadzi listę mediatorów,

b)

nadzoruje prowadzenie księgi spraw i repertoriów i przygotowanie posiedzeń
mediacyjnych oraz zapewnia pozostałe aspekty organizacyjne,

c)

nadzoruje przechowywanie protokołów i innych dokumentów istotnych dla
postępowań prowadzonych przez mediatorów,

d)

organizuje i nadzoruje pracami sekretariatu Centrum oraz odpowiada za treść
wzorów korespondencji w postępowaniu mediacyjnym,

e)

organizuje i współprowadzi szkolenia dla mediatorów i dla innych
uczestników,

f)

organizuje i prowadzi seminaria na tematy mediacyjne,

g)

propaguje wiedzę o mediacji wśród członków Konfederacji Lewiatan,

h)

nawiązuje współpracę z mediacyjnymi organizacjami międzynarodowymi,

i)

współpracuje z sądem w zakresie organizowania zleceń mediacyjnych jak i w
zakresie organizacji spotkań informacyjnych.
Art. 3
Rada Konsultacyjna Centrum

1.

2.

Do zadań Rady Konsultacyjnej Centrum należy:
a)

opiniowanie zmian do Regulaminu Centrum,

b)

doradztwo przy organizacji szkoleń mediatorów i organizacji konferencji w
sprawach mediacji,

c)

doradztwo w sprawach promocyjnych.

Członków Rady Konsultacyjnej powołuje Prezes Centrum za zgodą Prezydenta
Konfederacji Lewiatan.
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Art. 4
Mediatorzy
1.

Na listę mediatorów wpisane są osoby mające odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania funkcji mediatora i które wyraziły zgodę na umieszczenie na liście
mediatorów.

2.

Wpisu na listę mediatorów dokonuje Prezes Centrum na okres dwóch lat. Mediator
wpisany na listę może ubiegać się o wpis na kolejny okres. Prezes Centrum może
według swojego uznania spowodować wpisanie mediatora na kolejny okres wpisu
bez jego lub jej wniosku. Tryb wpisu na listę mediatorów ustala Prezes Centrum za
zgodą Prezydenta Konfederacji.

3.

Mediator zawiera umowę z Centrum, w której zobowiązuje się do należytego
wykonywania swoich obowiązków związanych z prowadzeniem mediacji, za
wynagrodzeniem określonym w Regulaminie Centrum.

4.

Mediator jest bezstronny i neutralny, pełni swoją funkcję według najlepszej wiedzy i
umiejętności zgodnie z zasadami Europejskiego Kodeksu Mediatora oraz Kodeksu
Etycznego Mediatorów Polskich Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości,
odpowiednio.
Art. 5
Wpis na listę

1.
2.

Wpisu na listę mediatorów dokonuje się na wniosek kandydata na mediatora.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
a)
imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
b)
wskazanie wykonywanego zawodu;
c)
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych;
d)
informacje
o
kwalifikacjach
i
doświadczeniu
udokumentowane
zaświadczeniami i certyfikatami o ukończeniu szkoleń;
e)
informacje o publikacjach, których autorem jest osoba ubiegająca się o wpis;
f)
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Art. 6
Skreślenie z listy
1.

Prezes może dokonać skreślenia z listy mediatorów z następujących przyczyn:
a)
na wniosek mediatora;
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b)

2.

3.

w przypadku rażącego naruszenia przez mediatora Regulaminu prowadzenia
mediacji lub Zasad Etyki Centrum w szczególności naruszenia przez mediatora
zasad poufności, bezstronności lub neutralności;
c)
w przypadku powtarzających się zastrzeżeń stron do pracy mediatora;
d)
w przypadku powtarzających się odmów prowadzenia mediacji;
e)
w przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z obowiązku
ustawicznego szkolenia mediatora w wymiarze 10 godzin rocznie w rozliczeniu
dwuletnim.
Niezwłocznie po zgłoszeniu skargi przez jedną ze stron mediacji lub wystąpieniu
okoliczności określonych w pkt. b Prezes Centrum wzywa mediatora do wyjaśnienia
okoliczności sprawy i podejmuje decyzję w sprawie wykreślenia mediatora z listy
mediatorów.
Od decyzji, Prezesa o skreśleniu z listy, mediator może odwołać się, za
pośrednictwem Prezesa do Prezydenta Konfederacji.
Art. 7
Finanse Centrum

1.

Centrum Mediacji Lewiatana pobiera za swoje czynności opłaty na zasadach
określonych w Regulaminie Centrum.

2.

Centrum posiada własny budżet i może korzystać z dotacji Konfederacji Lewiatan.
Art. 8
Zmiany w Statucie

1.

Zmian w Statucie dokonuje Prezydent Konfederacji Lewiatan na wniosek Prezesa
Centrum.

2.

Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 7 czerwca 2018 r.
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