MAŁOPOLSKIE CENTRUM MEDIACJI
kontakt: krakow@mediacje.pl, 12 642-12-30

REGULAMIN STOWARZYSZENIA
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art. 40–43. Ustawa
z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681), art. 2.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr. 121, poz. 591)

1. MAŁOPOLSKIE CENTRUM MEDIACJI jest dobrowolnym, zawodowym (profesjonalnym),
samorządnym zrzeszeniem osób zajmujących się działaniami z zakresu pokojowego rozwiązywania
konfliktów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji i komunikacji
społecznej) oraz innych osób zainteresowanych wspieraniem tych działań. Podstawą funkcjonowania
stowarzyszenia jest dialog między mediatorami i budowanie zaufanie dla instytucji mediacji oparte na
dobrych praktykach mediatorów.
1.1. Stowarzyszenie kontynuuje dorobek realizowany od 1989 roku przez Fundację „Dziecięce Listy do
Świata”, poszerzony o model kształcenia zawodowych mediatorów realizowany od 1996 roku i Szkół
Mediacji od września 2002 roku.
1.2. Stowarzyszenie popiera deklarację Krajowego Centrum Mediacji z 18 grudnia 2006 roku, jak również
dokument ratyfikacyjny Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji z 30 czerwca 2011 roku.
1.3. „Małopolskie Centrum Mediacji”, jest stowarzyszeniem zwykłym mediatorów – i stanowi
wyspecjalizowane centrum mediacji organizujące aktywność mediacyjną mediatorów i oferujące mediacje
osobom prawnym i fizycznym, a także sądom i innym podmiotom prawa stosowanie do przepisów kpk, upn
i kpc, a także innych przepisów wykonawczych.
1.4. Stowarzyszenie posiada zdolność sądowa - może (zgodnie z art. 64 k.p.c.) występować przed sądem
jako strona w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie.
2. SIEDZIBĄ stowarzyszenia jest miasto KRAKÓW, a obszar działania obejmuje Rzeczpospolitą
Polską. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Prezydent Miasta Krakowa. Stowarzyszenie posiada
REGON, NIP oraz konto bankowe, składa sprawozdania stosownie do wymogów ustawy: prawo o
stowarzyszeniach
2. CELEM stowarzyszenia jest budowanie zaufania społecznego opartego na:
promowaniu i wspieraniu rozwoju struktur i działań służących pokojowemu i konstruktywnemu
rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, arbitrażu,
facylitacji, moderacji, dialogu i komunikacji społecznej, umacniania praw człowieka.
3. Stowarzyszenie stoi na straży najwyższych standardów zawodowych kształcenia mediatorów
oraz zasad etycznych opartych na
a) Kodeksie Postępowania Mediatorów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji,
b) Kodeksie Etycznym Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji [ENMA],
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c) Polskiej Normie ADR [alternatywnych dla sądu sposobów rozwiązywania konfliktów]
- stanowiących odpowiednio załączniki do niniejszej uchwały nr 1, 2 i 3.

4. Stowarzyszenie prowadzi LISTY MEDIATORÓW, w tym zgłasza listy mediatorów „stałych” do
właściwych sądów okręgowych, jak również zgłasza swoją działalność jako ośrodka/centrum
mediacji do sądu, zgodnie z przepisami regulującymi mediacje w sprawach karnych, nieletnich i
cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy, sporów zbiorowych.
5. CZŁONKOSTWO stowarzyszenia i współpraca w charakterze mediatora wymaga:
a) odbycia pełnego 80. godzinnego cyklu kształcenia mediatora opartego na standardach Szkoły
Mediacji i Warsztatach nt Konstruowania Ugód,
b) złożenia egzaminu wymaganego w systemie ENMA,
c) uzyskania rękojmi potwierdzonej przez przedstawiciela stowarzyszenia.
6. ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA działalności stowarzyszenia są składki jego członków.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Poszerza swoje grono członków na
podstawie uchwały walnego zebrania członków.
7. Stowarzyszeniem KIERUJE przedstawiciel. Przedstawiciel przyjmuje tytuł DYREKTORA
Małopolskiego Centrum Mediacji. Rozliczenia prowadzonych przez mediatorów mediacji
następują odrębnymi umowami stosownie do przepisu art. 183 1-15 kpc, które nie dotyczą
stowarzyszenia, a są zawierane pomiędzy mediatorami i stronami konfliktów. Stowarzyszenie nie może;
powoływać swoich oddziałów ani jednostek terenowych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób
prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.),
8. Stowarzyszenie
stowarzyszenia.
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8.1. MCM prowadzi lokalne "punkty mediacyjno-konsultacyjne" [PMK] posiadające zaplecze do
prowadzenia mediacji, w tym umożliwiające odbywanie spotkań indywidualnych w osobnym
pomieszczeniu. Wokół PMK mogą pracować grupy mediatorów wypełniających wymogi członkowskie MCM.
Aktywność PMK może uwzględniać wspomagającą działalność radców prawnych lub adwokatów.
8.2. MCM sprzyja tworzeniu i pracy zespołów i komisji konsultacyjnych rozwijających współpracę i wymianę
doświadczeń pomiędzy różnymi organizacjami mediacyjnymi i grupami mediatorów.
9. Ewentualne spory w stowarzyszeniu rozstrzyga walne zebranie członków. Rozwiązywane będą
zgodnie z regułami opisanymi w Polskiej Normie ADR „agree”. Członkowie stowarzyszenia
prowadzić będą konstruktywne negocjacje w konflikcie, a w przypadku ich niepowodzenia:
a) poddadzą się mediacji prowadzonej przez mediatora spełniającego wymogi ENMA,
b) poddadzą się Powszechnemu Sądowi Polubownemu Fundacji „Pacta Sunt Servanda” lub Polskiemu
Trybunałowi Arbitrażowemu Fundacji „Pacta Sunt Servanda”.
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