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Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych 

Samorząd Zawodowy Doradców Restrukturyzacyjnych 

 

Uchwała nr CM 2020/01/01 

Konwentu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych 

z dnia 31 stycznia 2020r. 

w sprawie  utworzenia Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych 

oraz powołania Prezesa Centrum Mediacji 

 

Na postawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych 

nr. 20/2019 z dnia 30 maja 2019r. Konwent Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w 

trybie obiegowym podejmuje niniejszą uchwałę: 

1. Tworzy się Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. 

2. Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych nadaje się Statut 

w brzmieniu określonym z załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

3. Powołuje się jako pierwszego prezesa nowoutworzonego Centrum Mediacji Prodziekana 

Konwentu Dziekanów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych pana Ivana Smanio. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2020r. 

 

głosów za – 5 

głosów przeciwnych – 0 

głosów wstrzymujących się - 0 

  

 

                                 ……………………… 

                                     dziekan Jerzy Sławek 
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STATUT 

CENTRUM MEDIACJI 

PRZY KRAJOWEJ IZBIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych (zwane dalej 

Centrum) jest jednostką organizacyjną działającą w ramach struktury funkcjonalnej i 

gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. 

2. Podstawą prawną do utworzenia Centrum jest art. 1832 § 3 Kodeksu postępowania 

cywilnego zgodnie z którym organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy 

mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. 

3. Siedzibą Centrum jest miasto Poznań. 

4. Centrum może używać logo oraz pieczęci zawierającej jego nazwę. Wzór logo oraz 

pieczęć określa Prezes Centrum. 

5. Rachunek bankowy Centrum prowadzony jest w ramach Krajowej Izby Doradców 

Restrukturyzacyjnych. 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem zastosowanie znajduje zatwierdzone 

przez Konwent Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych Regulamin Centrum 

Mediacyjnego. 

 

 

Zadania Centrum 

§ 2. 

1. Przedmiotem działania Centrum jest: 

a) organizacja zaplecza niezbędnego do prowadzenia postępowań mediacyjnych w tym 

inicjowanie, popieranie i koordynowanie działalności swoich członków; 

b) przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych formach zdolne do 

rozwiązywania sporów ze szczególną preferencją spraw dotyczących prawa 

restrukturyzacyjnego i upadłościowego; 

c) reprezentowanie swoich członków wobec władz i organów administracji państwowej, 

samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,  w tym udział w 

postępowaniach sądowych i administracyjnych jako upoważniony przedstawiciel 

społeczny; 
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d) kształtowanie zawodu i etyki mediatora poprzez działanie na rzecz pogłębiania wiedzy 

i udoskonalenia umiejętności; 

e) kształtowanie społecznego wizerunku  mediatora jako osoby zaufania publicznego; 

f) propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie w tym także na 

gruncie konfliktów pojawiających się w sprawach  restrukturyzacyjnych i upadłościowych; 

g) edukacja w zakresie mediacji; 

h) dbanie o bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne swoich członków; 

i) dążenie do rozszerzenia zakresu uprawnień mediatora w obrocie gospodarczym i 

prawnym; 

j) inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących mediacji; 

k) przedstawianie wniosków właściwym władzom i organom w zakresie stanowienia i 

stosowania prawa dotyczących mediacji; 

l) integracja środowiska mediatorów; 

m) standaryzacja sposobu wykonywania czynności zawodu mediatora oraz metod ich 

oceny; 

n) popieranie działań mających na celu zwiększenie efektywności i sprawności czynności 

zawodowych mediatora poprzez zastosowanie technik informatycznych i środków 

komunikacji elektronicznej w prowadzonych mediacji; 

o) doskonalenie zawodowe swoich członków; 

p) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem mediacji przez swoich członków 

i przestrzeganiem przez nich zasad etyki i Regulaminów; 

q) inicjowanie i wspieranie działalności oddziałów Centrum tworzących ogólnokrajową 

sieć centrów mediacyjnych;  

r) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oddziałów Centrum; 

s) inicjowanie i popieranie współpracy Centrum z władzami, instytucjami ,firmami oraz 

organizacjami zainteresowanymi działalnością Centrum. 

2. W celu realizacji zadań statutowych Centrum oraz jego oddziały mogą prowadzić 

odpowiednią działalność wg. obowiązujących przepisów, w szczególności wydawniczą, 

oświatową i szkoleniową. 

3. Centrum wykonuje swoje zadania poprzez organy określone w niniejszym statucie. 

 

Organy Statutowe 

§ 3. 

Organami statutowymi Centrum są: 
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1. Prezes, 

2. Sekretarz, 

3. Zgromadzenie mediatorów. 

 

Prezes Centrum 

§ 4. 

1. Prezes kieruje pracami Centrum, podejmuje wszelkie czynności konieczne do 

zabezpieczenia zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego wykonywania przez 

mediatorów wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum funkcji mediacyjnych, w tym 

czuwa nad zapewnieniem sprawności funkcjonalnej Centrum oraz reprezentuje Centrum na 

zewnątrz. 

2. W ramach przysługujących kompetencji w zakresie funkcjonowania Centrum oraz jego 

oddziałów Prezes może wydawać zarządzenia wewnętrzne, wprowadzać instrukcje oraz 

inne akty prawa wewnętrznego. 

3. Prezesa powołuje Konwent Dziekanów Krajowej Izby Doradców 

Restrukturyzacyjnych. Odwołanie Prezesa następuje w trybie właściwym dla jego 

powołania. 

4. Kadencja Prezesa trwa pięć lat (5-letni mandat). 

5. Mandat Prezesa wygasa z chwilą upływu kadencji na jaką został powołany lub z chwilą 

złożenia Konwentowi Dziekanów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych 

pisemnej rezygnacji z pełnienia powierzonej mu funkcji.  

6. Prezes może zostać odwołany przez Konwentowi Dziekanów Krajowej Izby Doradców 

Restrukturyzacyjnych w przypadku trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków lub 

rażącego naruszenia obowiązków. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa lub też odwołania Prezesa, Konwent 

Dziekanów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych podejmuje niezwłoczne 

działania w celu powołania nowej osoby do pełnienia funkcji Prezesa Centrum. 

 

 

Sekretarz Centrum 

§ 5. 

1. Sekretarz Centrum realizuje zadania administracyjne Centrum. 

2. Sekretarza Centrum powołuje i odwołuje Prezes Centrum.  
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3. Sekretarz zapewnia obsługę administracyjną przez prowadzenie sekretariatu Centrum 

oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Centrum. 

 

Zgromadzenie Mediatorów 

§ 6. 

1. Zgromadzenie Mediatorów składa się z mediatorów wpisanych na listę Centrum. 

2. Zgromadzenie Mediatorów sprawuje funkcje doradcze wobec Prezesa. 

3. Zgromadzenie Mediatorów zwołuje Prezes z własnej inicjatywy. 

 

Terenowy Oddział Centrum 

§ 7. 

Prezes Centrum z własnej inicjatywy lecz za zgodą Konwentu Dziekanów Krajowej Izby 

Doradców Restrukturyzacyjnych  może tworzyć terenowy oddział Centrum,  o zakresie 

działania odpowiadającemu zakresowi terytorialnemu uzasadniającemu stworzenie takiego 

Oddziału. 

 

Lista mediatorów prowadzona przez Centrum 

§ 8. 

1. Mediatorem wpisanym na listę prowadzoną przez Centrum może być każdy członek 

Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, który nie posiada zaległości w 

regulowaniu składek i który  

a) legitymuje się certyfikatem ukończenia co najmniej 50 godzin szkolenia z zakresu 

mediacji prowadzonej przez podmiot honorowany przez Centrum  

lub 

b) legitymuje się dyplomem ukończenia uniwersyteckich studiów podyplomowych z 

zakresu mediacji  

lub  

c) jest wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesów Sądów 

Okręgowych. 

2. Wpisu na listę mediatorów prowadzoną przez Centrum dokonuje Prezes Centrum na 

wniosek zainteresowanego kandydata. 

3. Prezes Centrum odmawia zainteresowanemu kandydatowi wpisu na listę mediatorów 

prowadzoną przez Centrum w przypadku braku spełnienia któregokolwiek z wymogów 

określonych w ust. 1. niniejszego paragrafu. 
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4. Skreślenie z listy mediatorów prowadzoną przez Centrum następuje na wniosek 

mediatora wpisanego na listę prowadzona przez Centrum. 

5. Skreślenie z listy mediatorów prowadzoną przez Centrum następuje z inicjatywy 

Prezesa Centrum w przypadku: 

a) gdy mediator wpisany na listę prowadzoną przez Centrum przestał spełniać 

którykolwiek z wymogów określonych w ust. 1. niniejszego paragrafu 

lub 

b) gdy  mediator wpisany na listę prowadzoną przez Centrum rażąco naruszył 

obowiązujące w Centrum i jego oddziałach akta prawa wewnętrznego w tym Statut i 

Regulaminy lub zasady etyki. 

6. Skreślenia mediatora z listy prowadzonej przez Centrum dokonuje Prezes Centrum, po 

rozpoznaniu sprawy i wysłuchaniu mediatora. 

 

Mediatorzy wpisani na listę prowadzoną przez Centrum 

§ 9. 

1. Mediatorów wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum obowiązują zasady etyczne 

Europejskiego Kodeksu Mediatora oraz Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich 

Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów 

przy Ministerstwie Sprawiedliwości a także inne przepisy wewnętrzne Centrum. 

2. Mediatorzy wpisani na listę prowadzoną przez Centrum zobowiązani są  do 

prowadzenia postępowania w sposób staranny i sprawny, oraz do przedstawienia rzetelnego 

rozliczenie finansowego wydatków.  

3. Mediatorzy wpisani na listę prowadzoną przez Centrum zobowiązani są   do 

przestrzegania obowiązującego w Centrum i jego oddziałach aktów prawa wewnętrznego 

w tym Statutu i Regulaminów. 

 

Finansowanie 

§ 10. 

1. Działalność Centrum jest finansowana z jego przychodów. 

2. Centrum może korzystać z dotacji, dofinansowań i darowizn. 

3. Konwent Dziekanów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych może upoważnić 

Prezesa Centrum do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Krajowej Izby 

Doradców Restrukturyzacyjnych w sprawach ujętych w budżecie oraz w sprawach 

związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej. 
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Postanowienia końcowe 

§ 11. 

1. Zmian w Statucie dokonuje Konwent Dziekanów Krajowej Izby Doradców 

Restrukturyzacyjnych na wniosek Prezesa Centrum.  

2. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 31 Stycznia 2020r. 
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