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Rekomendacje  

w sprawie standardów prowadzenia list mediatorów  
przez Sieć Ogólnopolską Ośrodków Mediacji Radców Prawnych 

przyjęte na spotkaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. 
 

              Poniższe Rekomendacje Standardów prowadzenia list mediatorów mają charakter zaleceń i wskazówek dla 
Ośrodków Mediacji Radców Prawnych zrzeszonych w Sieci Ogólnopolskiej. Nie stanowią źródeł prawa, nie są 
obligatoryjne i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Rekomendacje mają pomóc w ujednoliceniu 
zasad prowadzenia list mediatorów Ośrodków Mediacji Radców Prawnych oraz zwiększyć zaufanie do mediacji 
jako metody rozwiązywania konfliktów. Ich stosowanie przez poszczególne Ośrodki Mediacji Radców Prawnych 
jest całkowicie dobrowolne. 
 

1. Wymogi podmiotowe. 
              Na listę mediatorów Ośrodków Mediacji Radców Prawnych wpisany może być radca prawny, który 
ukończył co najmniej podstawowe szkolenie prowadzone wg standardów przyjętych przez Społeczną Radę do 
Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia  
29 października 2007 r. (co najmniej 40 godzin) i daje rękojmię należytego sprawowania funkcji mediatora. 
 

2. Opłata 
Ośrodek może pobierać opłatę za wpis na listę mediatorów oraz inne opłaty. 
 

3. Obowiązek samokształcenia mediatorów. 
Mediatorzy wpisani na listę mają obowiązek dokształcania się w wymiarze co najmniej 6 godzin rocznie  

z zakresu mediacji lub tematów pokrewnych. Obowiązek szkoleniowy może zostać zrealizowany również poprzez 
prowadzenie szkoleń oraz uczestnictwo w konferencjach z zakresu mediacji. 

4. Limity na listach mediatorów.  
              Ośrodki Mediacji Radców Prawnych mogą ustalać limity osób, które mogą być wpisane na listy. Limity 
mogą być uzależnione w szczególności od wielkości poszczególnych OIRP, struktury i możliwości organizacyjnych 
Ośrodka. 
 

5. Procedura rozpatrywania wniosków. 
              Zasady rozpatrywania wniosków o wpis na listę mediatorów określają regulacje wewnętrzne Ośrodka. 
Rekomenduje się podejmowanie decyzji w formie uchwały Prezydium OIRP/kolegium kilkuosobowego po 
przedstawieniu opinii kierującego Ośrodkiem.  

6. Procedura skreślenia mediatora z listy.  
Mediator może być skreślony z listy mediatorów na swój wniosek, lub na wniosek kierującego Ośrodkiem 
w przypadku: 

a) powtarzających się uzasadnionych zastrzeżeń co do świadczonych przez niego usług 
b) trzykrotnego odmówienia prowadzenia mediacji bez uzasadnionej przyczyny 
c) rażących uchybień obowiązkom wynikających z regulacji wewnętrznych Ośrodka 
d) utraty prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego 
e) utraty przesłanek do wpisu na listę mediatorów 

               Wykreślenie z listy mediatorów wymaga decyzji podmiotu decydującego o wpisie na listę.  
               W przypadku skreślenia z listy mediatorów, na zasadach określonych w przypadkach określonych w lit  
a)-c) można ubiegać się o ponowny wpis po upływie 3 lat od daty skreślenia. 



 
 

7.    Działalność mediatora w innych Ośrodkach Mediacji.  
              Mediator - radca prawny może być jednocześnie wpisany na listy mediatorów prowadzone przez inne 
podmioty niż Ośrodki Mediacji Radców Prawnych. 

8. Szkolenia 

              Rekomenduje się program szkolenia zgodny ze Standardami Szkolenia mediatorów uchwalonymi przez 
Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze 
Sprawiedliwości  w dniu 29 października 2007 r.  
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