
Załącznik nr 1  

do Statutu OKM Lublin  

z dnia 14.05.2012 r. - Zasady wpisu na listę stałych mediatorów 

Zasady wpisu na listę stałych mediatorów 

Dbając o wysoką jakość usług świadczonych przez mediatorów przygotowaliśmy zasady 

rekomendacji, której udziela Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie 

 

1.  O wpis na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych OKM Lublin, 

mogą ubiegać się osoby, które: 

a. Prowadzą praktykę mediacyjną i w ostatnim roku przeprowadziły 

przynajmniej 5 mediacji. 

b. Dostarczą kopie certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających 

ukończenie szkoleń o tematyce mediacyjnej w wymiarze min. 40 godzin.  

c. Dostarczą kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich. 

d. Przedstawią rekomendację od innego mediatora, z którym przeprowadziły 10 

mediacji. 

e. Złożą opis dwóch przypadków mediacji przeprowadzonych przez siebie 

(także w parze z drugim mediatorem) wraz z kserokopią protokołu z mediacji i 

ugodą (bez ujawniania danych personalnych stron) według wytycznych. 

f. Złożą potwierdzenie wpisu na listę mediatorów sądowych ws. karnych lub 

nieletnich. 

g. Złożą pisemny wniosek o wpis na "Listę stałych mediatorów" na druku 

będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu. 

h. Złożą "Oświadczenie mediatora" na druku będącym załącznikiem nr 2 do 

niniejszego dokumentu 

i. Odbędą rozmowę kwalifikacyjną i uzyskają pozytywną rekomendację. 

j. Wniosą darowiznę na rzecz działań statutowych OKM Lublin w wysokości 50 

złotych 

2.    Wpis na listę stałych mediatorów dokonywany jest na okres 2 lat. 



3. W przypadku rażących błędów popełnianych przez mediatora, 

nieprzestrzegania kodeksu etycznego, prowadzenia mediacji w sposób 

niezgodny z obowiązującymi standardami, popełnienia umyślnego przestępstwa 

może nastąpić skreślenie z listy. Decyzję podejmuje Dyrektor OKM Lublin. 

4.   Po upływie 2 lat mediator może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie wpisu 

na następne 2 lata. Należy wówczas przedłożyć dokumenty określone w punkcie 

1e (dwie nowe sprawy), f, g, h, (aktualizacja wpisu), j, sprawozdanie z 

dotychczasowej działalności mediacyjnej oraz potwierdzenie wniesienia opłaty 

w wysokości 30 złotych. 

5.   Mediator wpisany na listę ma obowiązek wskazać, w jakim rodzaju spraw 

się specjalizuje (rodzinne, gospodarcze, cywilne), co zostanie oznaczone na 

liście przekazywanej Prezesowi Sądu Okręgowego. 

6.  Mediator wpisany na listę stałych mediatorów pracuje zgodnie ze 

standardami Ośrodka mediacyjnego działającego w ramach OKM Lublin oraz 

gromadzi, w celach statystycznych dane z przeprowadzonych mediacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pracowniadialogu.org/docs/ADR_kodeks_etyczny.pdf
http://www.pracowniadialogu.org/docs/ADR_standardy_mediacji.pdf


Załącznik nr 1 - Wniosek o wpisanie na „Listę stałych mediatorów” 

Wniosek o wpisanie na „Listę stałych mediatorów” 

1. ……………………………………………………………………………………………… 
(Nazwisko i imię) 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 
(data i miejsce urodzenia) 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 
(pesel) 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 
(wykształcenie – wyuczony zawód – rok zakończenia nauki) 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 
(zawód wykonywany) 

 

7. ……………………………………………………………………………………………… 
(znajomość języka obcego) 

 

8. ……………………………………………………………………………………………… 
(miejsce pracy – nazwa zakładu pracy i adres) 

 

9. ……………………………………………………………………………………………… 
(kiedy i gdzie ukończył szkolenie z zakresu mediacji) 

 

10. ……………………………………………………………………………………………… 
(dodatkowo ukończone inne kursy, studia, szkolenia) 

 

11. ……………………………………………………………………………………………… 
(czy był karany za przestępstwo umyślne – kiedy) 

 

12. ……………………………………………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy, e-mail) 

 

 Zobowiązuję się do przestrzegania standardów postępowania mediatora i prowadzenia mediacji oraz 

przestrzegania norm etycznych życia społecznego zawartych w „Regulaminie Ośrodka Konsultacyjno-

Mediacyjnego w Lublinie”. 

 Jako członek Ośrodka wpisanego do „Wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do 

przeprowadzenia postępowania mediacyjnego” w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie będę dbał o jego dobre 

imię i przyczyniał się do jego rozwoju. 

 Wyrażam zgodę na wpisanie mnie na „Listę Stałych Mediatorów” Ośrodka Konsultacyjno-

Mediacyjnego w Lublinie. 

 

               ……………………………………. 
          (data i podpis) 

Decyzją Zarządu OKM z dnia …………………….. 

w/w został wpisany na listę Stałych Mediatorów. 

 

Podpisy członków opiniujących: 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

 



Załącznik nr 2 – Oświadczenie mediatora. 

Oświadczenie mediatora 

  

 Ja niżej podpisany Stały Mediator Ośrodka Konsultacyjno-Mediacyjnego w Lublinie 

wyrażam zgodę na udostępnianie podanych niżej moich danych osobowych osobom 

zgłaszającym się bądź kierowanym na mediację oraz zainteresowanym organizacjom i 

instytucjom. 

Dane na mój temat, które mogą być ujawnione stronom: 

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………… 

2. Telefon kontaktowy nr ……………………………………………………………… 

3. Adres e-mail ………………………………………………………………………… 

4. Adres do korespondencji …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….... 

5. Prowadzę mediacje w sprawach* karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych, 

podziału majątku, gospodarczych, 

inne ……………………………………………………………………….. 

 

Potwierdzam własnym podpisem znajomość obowiązujących w Ośrodku 

Konsultacyjno – Mediacyjnym w Lublinie: 

1. „Regulaminu Stałych Mediatorów” 

2. „Regulaminu postępowania mediacyjnego” 

3. Standardów postępowania mediatora i prowadzenia mediacji”. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych 

niezbędnych do realizacji przedsięwzięć mediacyjnych przez Ośrodek Konsultacyjno – 

Mediacyjny w Lublinie zgodnych z jego działalnością statutową w rozumieniu Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002  r., nr 101, poz. 926). 

 

 

       …………………………….…………….. 

         (data i podpis) 

 

 

* właściwe podkreślić 


