REGULAMIN
STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) jest
stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze
zm.) oraz niniejszego regulaminu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wieluń. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Starosta Wieluński.
§2
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie nie ma osobowości prawnej.
3. Zgodnie z art. 64 k.p.c. Stowarzyszenie może występować przed sądem jako strona,
w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie.
§3
Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§4
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji w Polsce mediacji i innych
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (określanych dalej jako ADR),
b) upowszechnianie mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów,
c) edukacja społeczeństwa w zakresie mediacji i konstruktywnego rozwiązywania
sporów, a tym samym podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie,
d) działanie na rzecz integracji środowiska mediatorów, sędziów i prawników
umożliwiającej wymianę doświadczeń oraz opiniowanie uregulowań prawnych
w zakresie mediacji,
e) prowadzenie postępowań mediacyjnych,
f) zapewnienie dostępu do mediacji osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej,
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g) dbanie o przestrzeganie standardów usług świadczonych przez mediatorów
oraz zasad etyki zawodowej mediatora,
h) działanie na rzecz zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez
mediatorów,
i) prowadzenie list stałych mediatorów sądowych w sprawach cywilnych, w tym
rodzinnych i gospodarczych i przedkładanie ich Prezesom Sądów Okręgowych.
2. Stowarzyszenie powołane jest w celach niezarobkowych.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, dyskusji poświęconych konfliktom
oraz mediacji,
2. przygotowywanie i zamieszczanie artykułów, informacji adresowanych do
poszczególnych grup społecznych dotyczących tematyki ADR,
3. prowadzenie dyżurów mediatorów w sądach,
4. współpracę
z
instytucjami
rządowymi,
samorządowymi,
organizacjami
pozarządowymi, mediami oraz sektorem prywatnym na rzecz upowszechnienia
i rozwoju mediacji;
5. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
6. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi,
7. uczestnictwo w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach związanych
z mediacją i alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów,
8. prowadzenie nieodpłatnych mediacji w ramach akcji „Porozumienie na Święta”,
9. prowadzenie nieodpłatnych mediacji na rzecz osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
10. wzajemne wsparcie i ochrona praw mediatorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
11. prowadzenie szkoleń i warsztatów dla mediatorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
12. udzielanie pomocy merytorycznej mediatorom zrzeszonym w Stowarzyszeniu,
13. organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych i społecznych,
14. wspieranie działań lokalnych na rzecz rozwiązywania konfliktów,
15. reprezentowanie swoich członków wobec władz i organów administracji państwowej,
samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,
16. inne działania sprzyjające realizacji celów organizacji.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, prawa i obowiązki
§6
1. W Stowarzyszeniu występują następujące formy członkostwa:
a) Członek zwyczajny,
b) Członek honorowy,
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie mediator, prowadzący
działalność w zakresie mediacji.
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3. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne aktywnie działające
na rzecz rozwoju mediacji w Polsce, w szczególności sędziowie, prawnicy.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może stać się także osoba fizyczna będąca
dotychczas członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
5. Członkiem zwyczajnym i honorowym nie może być osoba prawna.
§7
1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia składa się na
piśmie, potwierdzając jednocześnie akceptację celów i regulaminu Stowarzyszenia.
Wniosek powinien zawierać udokumentowanie działalności w zakresie mediacji.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały podjętej przez
Zarząd. Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje na podstawie uchwały
o nadaniu członkostwa honorowego.
3. Uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków lub nadaniu członkostwa honorowego
jest ostateczna.
§8
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) aktywnego uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) korzystania z pomocy i wsparcia merytorycznego,
c) korzystania z logo Stowarzyszenia,
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
e) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie i realizacji jego
celów,
b) przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
e) wykonywania zawodu mediatora w sposób profesjonalny, zgodnie z zasadami etyki
mediatora.
3. Członkowie honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
§9
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) uchwały o pozbawieniu członkostwa,
c) śmierci członka.
2. Uchwała o pozbawieniu członkostwa może być podjęta w przypadku:
a) nie przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
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b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od daty
podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 10
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd.
§ 11
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz goście zaproszeni.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie, jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej ½
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów. Głosowanie jest jawne.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określanie głównych kierunków i formy działania Stowarzyszenia,
b) wybór członków Zarządu,
c) podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. Prawo zgłaszania wniosków pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje
Zarządowi oraz grupie minimum 21/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
§ 12
1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 do 5 osób.
2. W skład Zarządu każdorazowo wchodzą założyciele Stowarzyszenia (trzy osoby).
Pozostałe dwie osoby wybiera spośród swoich członków Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz dwóch członków.
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4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) decydowanie o bieżących sprawach Stowarzyszenia,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,
c) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
oraz uchwały o nadaniu członkostwa honorowego,
d) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Stowarzyszenia,
f) wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków,
g) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia działalności i likwidacji
Stowarzyszenia.
5. Prezes Zarządu pełni jednocześnie
funkcję Przedstawiciela Stowarzyszenia,
reprezentującego Stowarzyszenie na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje pracami
Zarządu, nadzoruje egzekwowanie i wykonywanie obowiązków przez Zarząd,
prowadzi nadzór nad sprawami finansowymi oraz dokumentacją Stowarzyszenia.
6. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, przynajmniej raz na pół roku.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa.
8. Prawo inicjowania prac i uchwał Zarządu przysługuje jego Członkom.
9. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Od uchwał
Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Wspólników.
10. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.
§13
1. Stowarzyszenia na zewnątrz reprezentowane jest przez Przedstawiciela.
2. Przedstawicielem każdorazowo jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
3. Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany jest co trzy lata.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi wyłącznie ze składek członkowskich.
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w
toku działalności.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
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