Wpis na listę mediatorów w Międzynarodowym
Przemysłowo-Handlowych działających w Polsce.

Centrum Mediacji przy Izbach

Szanowni Państwo,
Niedawno informowaliśmy o powołaniu Międzynarodowego Centrum Mediacji, które stanowić
będzie platformę pozasądowego rozwiązywania sporów w biznesie dedykowaną naszym
Członkom, jak również innym przedsiębiorcom zainteresowanym mediacjami.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do aktywnego udziału w tym projekcie.
Liczymy, że wśród Członków naszej Izby znajdują się profesjonalni mediatorzy i specjaliści
posiadający predyspozycje, wiedzę i doświadczenie, którzy chcieliby naleźć się na liście
mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji. Zachęcamy do wypełnienia załączonego
formularza, który należy przesłać na ręce koordynatora:
Dr Ewelina Stobiecka
e.stobiecka@taylorwessing.com
Tel: +48 22 584 97 40
Tel. +48 669 73 79 79
Wymogi dotyczące mediatorów.
Mediatorem w postępowaniach prowadzonych w Międzynarodowym Centrum Mediacji może być
osoba posiadająca wiedzę i doświadczenia w zakresie funkcjonowania obrotu gospodarczego
oraz przepisów prawa dotyczących tego obrotu, która przy tym:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa
gospodarcze lub przeciw dokumentom; w chwili wpisu na listę mediatorów ukończyła 30
lat
oraz
b) ukończyła kursy lub studia podyplomowe w zakresie mediacji: wymagane liczba godzin
szkoleń lub zajęć to minimum 40 lub też daje rękojmię wykonywania zadań mediatora
dokumentując spełnienie wymogów określonych w punkcie XI.3 poniżej oraz
c) posiada wiedzę i doświadczenie w sprawach gospodarczych oraz zna obowiązujące
przepisy prawa i /lub praktyczne zasady funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
1.

Mediatorem może być radca prawny lub adwokat posiadający specjalizację i doświadczenie
w sprawach z prawa gospodarczego.

2.

Status Mediatora Międzynarodowego Centrum Mediacji uzyskuje się przez wpis na listę
mediatorów prowadzoną przez Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Wpis i skreślenie z listy mediatorów.
Wpis na listę mediatorów następuje na wniosek osoby zainteresowanej i zawiera informację o:
1. Danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres poczty
elektronicznej mediatora
2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za
przestępstwa wymienione w pkt 1 części dotyczącej wymagań dla mediatorów.
3. Informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, odbytych szkoleniach i innych
dodatkowych kwalifikacjach, dorobku naukowym lub publikacyjnym
4. Informacja o znajomości języków obcych, w których może prowadzić mediację.
5. Mediator przy składaniu wyżej wymienionych dokumentów składa również oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów Centrum
Mediacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Wpis na listę mediatorów wymaga wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł.
Skreślenie z listy mediatorów może nastąpić, gdy:
1. Mediator wystąpi z takim wnioskiem.
2. Przy powtarzających się poważnych zastrzeżeniach do pracy mediatora kierowanych na
piśmie przez klientów Międzynarodowego Centrum Mediacji.
3. W razie 4-krotnej w ciągu roku odmowy poprowadzenia mediacji bez uzasadnienia. Nie
dotyczy to odmowy z powodu możliwości naruszenia zasad bezstronności.
4. W przypadku kiedy mediator przestanie spełniać warunki konieczne do uzyskania wpisu
na listę mediatorów przy Międzynarodowego Centrum Mediacji.

