STATUT
ADWOKACKIEGO CENTRUM MEDIACJI W ŁODZI

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1.

Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną

działającą w ramach struktury funkcjonalnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi na prawach komisji ORA
stosownie do par. 14 uchwały nr 77/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia z 18.01.2020 r. „Regulamin
organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich” z późniejszymi zmianami.
2. Siedzibą Centrum jest Łódź.
3. Centrum może używać w nazwie skrótu ACM w Łodzi.
4. Centrum używa pieczęci z nazwą i logo.

II.

CELE I ZADANIA CENTRUM
§ 2.

1. Celami Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi są w szczególności:
1) rozwój i promocja mediacji na rynku lokalnym,
2) promowanie szeroko rozumianej idei mediacji wśród członków Adwokatury, a także poza nią,
3) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami administracji publicznej w zakresie
mediacji,
4) pomoc mediatorom, będącym członkami Centrum i ochrona ich praw,
5) podnoszenie kwalifikacji mediatorów, będących członkami Centrum, działanie na rzecz pogłębiania wiedzy,
doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego
6) współpraca z innymi organizacjami, w tym działającymi na rzecz mediacji oraz z Centrum Mediacji przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i pozostałymi centrami mediacji działającymi przy pozostałych
izbach adwokackich,
7) działalność szkoleniowa, edukacyjna i publiczna skierowana do podmiotów trzecich,
8) rozwiązywanie sporów w drodze mediacji,
9) promocja i popularyzacja Centrum.
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§ 3.
2. Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizację postępowań mediacyjnych na podstawie skierowania stron do mediacji przez sąd, jak też na
podstawie wniosku stron oraz skierowania przez inny organ, w tym Rzecznika Dyscyplinarnego Izby oraz
Sąd Dyscyplinarny, w oparciu o regulamin uchwalony przez ORA w Łodzi,
2) organizowanie szkoleń dla kandydatów na mediatorów,
3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych adwokatów-mediatorów i kształtowanie etyki członków Centrum,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych adwokatów-pełnomocników oraz aplikantów adwokackich w zakresie
mediacji, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, dyskusji,
4) udzielanie pomocy członkom Centrum,
5) inicjowanie zmian i opiniowanie projektowanych uregulowań prawnych z zakresu mediacji,
6) współpracę z podmiotami działającymi w obszarze mediacji, w szczególności z organami wymiaru
sprawiedliwości oraz instytucjami administracji publicznej, w zakresie realizacji celów statutowych
Centrum,
7) współdziałanie z centrami mediacji przy innych izbach adwokackich, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej w Warszawie oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze mediacji w zakresie
realizacji celów statutowych Centrum,
8) Współdziałanie z Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi
w ramach spraw dyscyplinarnych adwokatów i aplikantów adwokackich
9) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, panelach dyskusyjnych oraz innych
spotkaniach poświęconych mediacji w Polsce i za granicą,
10) inicjowanie działalności wydawniczej z zakresu mediacji,
11) organizowanie kampanii i akcji promocyjnych na rzecz popularyzacji mediacji jako alternatywnej metody
rozwiązywania sporów.

III.

ORGANY STATUTOWE
§ 4.

1.

Organami Centrum są:

a) Zarząd Centrum składający się z 3 osób: Przewodniczącego i 2 Zastępców Przewodniczącego,
b) Zebranie Ogólne Członków Centrum.
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z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zastępcy przewodniczącego zastępują go podczas jego nieobecności oraz w innych uzasadnionych przypadkach
na wniosek przewodniczącego.
3. Zarząd Centrum w kadencji 2021-2025 będzie się składał z 5 osób: Przewodniczącego, 2 Zastępców
Przewodniczącego, Członka Zarządu i Sekretarza. Sekretarz Centrum prowadzi protokoły posiedzeń ACM,
przygotowuje korespondencję związaną z działalnością Centrum. Zarząd Centrum kadencji 2021-2025 nie ulega
uzupełnieniu w wypadku spadku liczby jego członków do nie mniejszej niż 3.
§ 5.
1. Zarządu Centrum jest powoływany decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej spośród członków Adwokackiego
Centrum Mediacji w Łodzi wskazanych przez Zebranie Ogólne Członków Centrum lub Okręgową Radę
Adwokacką. Okręgowa Rada Adwokacka w drodze decyzji odwołuje członków Zarządu Centrum.
2. Kadencja Zarządu Centrum odpowiada każdorazowej kadencji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Liczba
kadencji osób wchodzących w skład Zarządu Centrum, za wyjątkiem Przewodniczącego, jest nieograniczona.
Przewodniczący Zarządu może wykonywać swoją funkcję przez dwie kadencje z rzędu.
3. W terminie 2 miesięcy przed datą wyboru Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Zebranie Ogólne Członków
Centrum wskazuje kandydatów do Zarządu Centrum. Zarząd wybrany w poprzedniej kadencji pełni
dotychczasową funkcję do czasu powołania przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi nowego Zarządu.
4. Do zadań Zarządu Centrum należy w szczególności:
a. przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi projektów:
-

Statutu Centrum i Regulaminu Centrum oraz projekty ich zmian
rocznych planów działalności Centrum
aktów wewnętrznych związanych z działalnością Centrum

b. wykonywanie uchwał Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w zakresie dotyczącym Centrum.
5. Przewodniczący kieruje pracą Centrum oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz, w szczególności:
1) organizuje bieżącą działalność Centrum,
2) przewodniczy Zebraniu Ogólnemu Członków Centrum i organizuje jego prace,
3) udziela pomocy członkom Centrum w związku z pełnieniem przez nich funkcji mediatora,
4) sporządza i przedstawia Okręgowej Radzie Adwokackiej roczne sprawozdanie z działalności Centrum,
5) koordynuje inicjatywy Centrum, w tym wyznacza koordynatorów tych inicjatyw,
6) prowadzi listę mediatorów Centrum.
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§ 6.
1. Mediator wchodzący w skład Zarządu Centrum zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności
sprzecznej z interesami Centrum.
2.W szczególności za działalność sprzeczną z interesami Centrum uważa się uczestniczenie w podmiocie
konkurencyjnym, bez względu na jego formę prawną, jako członek organu tego podmiotu (zakaz konkurencji).
3. Za podmiot konkurencyjny wobec Centrum uważa się wszelkie podmioty wykonujące działalność na rynku
mediacji i pozasądowego rozwiązywania sporów.
4. Mediator wchodzący w skład Zarządu Centrum, będący członkiem organu podmiotu konkurencyjnego,
powinien zrezygnować z członkostwa w organie podmiotu konkurencyjnego albo zrezygnować z funkcji w
Zarządzie Centrum.
5. Niewykonanie tego obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powyżej w terminie 14 dni od dnia wyboru do organu
konkurencyjnego lub zarządu ACM stanowi podstawę do odwołania takiej osoby z pełnionej funkcji w Zarządzie
przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.

§ 7.
1. Zebranie Ogólne Członków Centrum składa się z członków Centrum – wpisanych na listę mediatorów
prowadzoną przez Przewodniczącego Centrum.
2. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków Centrum należy w szczególności:
1) wybór kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego,
2) wyznaczanie planów działalności Centrum, w szczególności w zakresie szkoleń, konferencji, kampanii
i akcji promocyjnych,
3) omawianie bieżących spraw związanych z działalnością Centrum,
4) promocja i popularyzacja działań Centrum.
3. Zebranie Ogólne Członków Centrum sprawuje funkcje doradczo – opiniujące.
4. Zebranie Ogólne Członków Centrum zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, co najmniej dwa razy do
roku, zawiadamiając o jego dacie i celu co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania, w formie komunikacji
elektronicznej na wskazane przez Członków Centrum adresy poczty elektronicznej.
5. Zebranie Ogólne Członków Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi podejmuje uchwały głosami osób
obecnych na Zebraniu. Do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów.

IV. CZŁONKOSTWO W CENTRUM
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§ 8.
1. Członkiem Centrum może być adwokat, który łącznie spełnia następujące wymagania:

3)

jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi, wykonującym zawód adwokata,
jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi, niewykonującym zawodu adwokata, pod warunkiem
niewykonywania czynnie innego zawodu prawniczego,
nie został zawieszony w prawach do wykonywania zawodu adwokata,

4)

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

1)
2)

5) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, w szczególności legitymuje się
dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu mediacji, bądź dyplomem/certyfikatem ukończenia
szkolenia z zakresu mediacji przeprowadzonego zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów przyjętymi przez
Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.
2. Przyjęcie w poczet członków Centrum następuje w drodze decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi na
podstawie wniosku zainteresowanego adwokata – mediatora, zaopiniowanego przez Zarząd Centrum i nie wymaga
ponownego składania wniosku po upływie kadencji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
3.
Wniosek
o
wpis
na
listę
członków
Centrum
powinien
a) imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

zawierać

co

najmniej:

b) zakres specjalizacji,
c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw
publicznych,
d) informację o znajomości języków obcych
c) informację o odbytych szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu,
d) informację o uzyskanych już wpisach na listę mediatorów ze wskazaniem nazwy oraz siedziby podmiotu
prowadzącego rejestr.
4. Do wniosku o wpis na listę mediatorów zainteresowany powinien dołączyć kopie dokumentów
potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji oraz oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji celów statutowych Centrum.
5. Zarząd opiniuje złożony wniosek o wpis na listę członków Centrum w terminie 14 dni i niezwłocznie
przedstawia wniosek wraz z opinią Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, która niezwłocznie podejmuje
decyzję w przedmiocie wniosku.
6. Przewodniczący Centrum jest zobowiązany do przedstawienia Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi listy
mediatorów - członków Centrum do zatwierdzenia każdorazowo po upływie danej kadencji Rady, najpóźniej na
pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej po powołaniu na funkcję Przewodniczącego.
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7. Skreślenie z listy mediatorów następuje decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w poniższych
przypadkach:
1) na wniosek osoby wpisanej na listę członków Centrum,
2) skreślenie z listy adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi lub zaprzestanie wykonywania zawodu
adwokata, przy jednoczesnym wykonywaniu czynnie innego zawodu prawniczego.
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
4) rażącego uchybienia obowiązkom wynikającym w szczególności z obowiązujących przepisów, statutu
Centrum, Regulaminu Centrum.
9. W przypadku zaistnienia zdarzeń o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 3 członek Centrum zobowiązany jest
poinformować Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi w terminie 14 dni od dnia zdarzenia.
10. Członek Centrum ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Centrum,
2) uczestnictwa w zebraniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Centrum,
3) zgłaszania opinii, postulatów, projektów uchwał,
4) rezygnacji z członkostwa w Centrum w każdym czasie.
10. Członek Centrum ma obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Centrum,
2) przestrzegania Statutu i Regulaminu Centrum i uchwał organów Centrum,
3) uczestnictwa w Zebraniach Ogólnych Członków Centrum.

IV.

FINANSOWANIE
§ 9.

1.

Działalność Centrum finansowana jest w ramach budżetu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz z
jej przychodów, w szczególności z opłat rejestracyjnych, wynikających z Regulaminu Centrum.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.

1.

Zmiany Statutu należą do kompetencji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
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2.

Centrum działa na podstawie niniejszego Statutu. Do spraw nieuregulowanych w Statucie, stosuje się
odpowiednio przepisy Statutu Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Regulamin
Adwokackiego Centrum Mediacji oraz przepisy prawa.

3.
Statut Centrum wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go w drodze uchwały przez Okręgową Radę
Adwokacką w Łodzi.
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