Regulamin stażu mediacyjnego
prowadzonego przez I Oddział Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie
im. dr Janiny Waluk
Art.1
Regulamin stażu określa: cel stażu, obowiązki i prawa stażysty kandydata na mediatora, a także prawa
i obowiązki patrona stażu oraz prawa i obowiązki innych mediatorów, którzy prowadzą ze stażystą mediacje
stażowe.
Art.2
1) Staż mediacyjny jest dwustopniowy i prowadzony jest przez I Oddział Polskiego Centrum Mediacji
im. dr Janiny Waluk w Warszawie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2) Celem stażu mediacyjnego jest:
a) ugruntowanie, przez uczestnika stażu wiedzy teoretycznej z zakresu mediacji, pozyskanej w trakcie
szkoleń i studiów podyplomowych prowadzonych przez Polskie Centrum Mediacji;
b) zdobycie przez Stażystę praktycznych umiejętności w zakresie: rozpoczęcia, prowadzenia oraz
zakończenia procedury mediacyjnej;
c) przygotowanie Stażysty do samodzielnego prowadzenia mediacji, zgodnie ze standardami Polskiego
Centrum Mediacji.
Powyższe cele stawiane Stażystom przez organizatora stażu stanowią przejaw odpowiedzialności
organizatora za jego przebieg-w konsekwencji zdobycie przez stażystę, który ukończy staż praktycznych
umiejętności i kompetencji, co ma skutkować zaufaniem stron mediacji, organów wymiaru
sprawiedliwości oraz organów statutowych PCM do warsztatu pracy mediatora.
3) Użyte określenia, skróty i definicje:
a) Stażysta – osoba przyjęta na staż, której przydzielono Patrona Stażu
b) Doświadczony mediator – mediator PCM, który spełnia kryteria ilościowe i jakościowe w zakresie
przeprowadzonych postępowań mediacyjnych, który wspiera Patrona stażu w prowadzeniu stażu
i jest wpisany na listę doświadczonych mediatorów I Oddziału PCM im. dr Janiny Waluk
w Warszawie
c) Patron Stażu – Patronami są mediatorzy, którzy posiadają znaczne doświadczenie mediacyjne
i przeprowadzili samodzielnie przynajmniej 50 mediacji jest wpisany na listę patronów I Oddziału
PCM im. dr Janiny Waluk w Warszawie.

d) Koordynator ds. Stażu – mediator PCM, który stanowi „bazę wiedzy” dla kandydatów na Stażystów
oraz Stażystów w zakresie obowiązujących procedur odbywania stażu, procedur mediacyjnych,
zagadnień logistyczno-organizacyjnych obowiązujących w I Oddziale PCM oraz Zarządzie Głównym
PCM. Współpracuje bezpośrednio z Prezesem I Oddziału.
e) Organy statutowe PCM - zarząd I Oddziału PCM i Zarząd Główny PCM
Art.3
1) Podmiotem uprawionym do ubiegania się odbycie stażu mediacyjnego, jest osoba, która spełnia łącznie
niżej wymienione kryteria:
a) jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji, który ukończył szkolenia lub studia

z zakresem

programowym z mediacji organizowane, współorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego
Centrum Mediacji.
b) jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji, który ukończył szkolenia lub studia

z zakresem

programowym z mediacji w innych ośrodkach szkoleniowych lub na wyższych uczelniach,
uznawanych przez Zarząd Główny Polskiego Centrum Mediacji.
c) jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji akceptującym ustalenia zawarte w Kodeksie Etyki
Mediatora PCM,
d) jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji przeciwko któremu, nie toczy się postępowanie karne
oraz nie jest stroną własnego konfliktu rozstrzyganego przed sądem powszechnym,
e) jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji, który złożył oświadczenie w zakresie o którym mowa
w pkt. d oraz złożył oświadczenie, o niekaralności i korzysta z pełni praw publicznych,
2) Kandydat, który został przyjęty na staż podpisuje z zarządem I Oddziału PCM, porozumienie o odbycie
stażu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Art.4
Stażysta uczestniczy w spotkaniach informacyjnych z Koordynatorem ds. stażu w trakcie, którego dowiaduje
się o zasadach odbywania stażu oraz zostaje przydzielony do Patrona Stażu. Wykaz Patronów Stażu
i doświadczonych mediatorów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Aktualizacji wykazu
dokonuje zarząd I Oddziału.
Art.5
1) Staż mediacyjny I stopnia (okres trwania 4 miesiące):
a) Odpłatność za udział w stażu stanowi kwotę 100,- złotych(słownie: sto złotych 00/100)
b) W trakcie stażu będzie uczestniczył w 3 postępowaniach mediacyjnych karnych w tym: w dwóch

jako ko-mediator, jedno przeprowadzi samodzielnie pod opieką Patrona Stażu.
c) Postępowanie mediacyjne uważa się za przeprowadzone (zaliczone do stażu), jeżeli wystąpiły
wszystkie etapy mediacji sesje wstępne – informacyjne i sesje wspólne, jedna z mediacji może mieć
charakter pośredni.
d) Potwierdzeniem odbycia stażu I stopnia jest zaświadczenie o odbyciu stażu wydawane przez zarząd
I Oddziału PCM w Warszawie. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
e) Po zakończeniu i zaliczeniu stażu mediacyjnego I stopnia, mediator ma prawo ubiegać się (pisemna
rekomendacja patrona złożona na ręce koordynatora ds. stażu) o udział w stażu mediacyjnym
II stopnia.
2) Staż mediacyjny II stopnia (okres trwania 4 miesiące):
a) Odpłatność za udział w stażu stanowi kwotę 200,- złotych (słownie: dwieście złotych 00/100).
b) Stażysta II stopnia będzie uczestniczył w 4 postępowaniach mediacyjnych, zgodnych z kierunkiem
ukończonych szkoleń specjalistycznych.
c) c ) Postępowanie mediacyjne uważa się za przeprowadzone (zaliczone do stażu), jeżeli łącznie
w 3 postępowaniach wystąpiły wszystkie etapy mediacji tj.

posiedzenia wstępne informacyjne

i posiedzenie wspólne. Jedno postępowanie może zostać przeprowadzone w trybie pośrednim.
d) Potwierdzeniem odbycia stażu II stopnia jest zaświadczenie wydane przez Zarząd Główny PCM na
wniosek prezesa Zarządu I Oddział PCM im. dr Janiny Waluk w Warszawie. Wzór zaświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
e) Mediator członek PCM, który odbył staż mediacyjny II stopnia ma prawo wnioskować do zarządu
I Oddziału o wpisanie na listę stałych mediatorów prowadzoną przez zarząd I Oddziału z prawem
wykonywania postępowań mediacyjnych w ośrodkach mediacyjnych w mieście stołecznym
Warszawa-użyczonych I Oddziałowi przez Zarząd Główny PCM w Warszawie.
Art.6
Patron może nie podjąć współpracy ze stażystą, a stażysta z patronem przed rozpoczęciem stażu lub
zrezygnować ze współpracy w trakcie jego trwania, podając przyczynę zainteresowanemu oraz
Koordynatorowi ds. stażu, który przydzieli stażystę do innego Patrona.
Art.7
1) Obowiązki Stażysty w związku z prowadzeniem procedury mediacyjnej:
a) opracowanie listów do stron (konsultacja z patronem, doświadczonym mediatorem),
b) wysyłanie listów zapraszających na spotkanie,
c) kontaktowanie się telefoniczne ze stronami w celu ustalania terminów spotkań,

d) ustalanie terminów w porozumieniu z patronem/ doświadczonym mediatorem,
e) czuwanie nad ewentualnymi zmianami terminów,
f)

rezerwacja sali na spotkania,

g) utrzymywanie kontaktu z organem zlecającym sprawę,
h) wysyłanie sprawozdań/protokołów, ugód, (próśb o przedłużenie mediacji, itp) do organu zlecającego
mediację,
2) Obowiązki stażysty nie związane bezpośrednio z prowadzeniem postępowań mediacyjnych:
a) prace na rzecz I Oddziału PCM lub ZG PCM łącznie 50 godzin wolontariatu,
b) obowiązkiem Stażysty, jest uważne (aktywne) słuchanie spostrzeżeń i uwag patrona/mediatora –
przyjmowanie konstruktywnej krytyki,
c) troska o własny rozwój zawodowy i osobisty,
d) przygotowanie sprawozdania ze stażu ,wypełnienie Karty Stażysty i przygotowanie opisu wybranej
mediacji. Karta stażysty stanowi załącznik numer 5 do regulaminu i obowiązuje stażystów I i II
stopnia.
3) Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia za przeprowadzane mediacje.
4) Jeśli stażysta nie wypełnia w/w obowiązków lub przedłuża samodzielnie bez zgody koordynatora
ds. stażu okres jego trwania może zostać skreślony z listy stażystów.
Art.8
Prawa Stażysty w ramach stażu :
1) Stażysta ma prawo i obowiązek zadawać pytania, kierować prośby o wyjaśnienie spraw związanych
z przeprowadzaną mediacją Patronowi Stażu oraz innym mediatorom przeprowadzającym z nim
mediacje.
2) Stażysta ma prawo do przeprowadzanie mediacji w lokalach PCM.
3) Stażysta może korzystać z telefonu, faksu i komputera w związku z prowadzonym postępowaniem
mediacyjnym, a także wysyłać listy na koszt PCM – z poczty, z którą ZG PCM ma podpisaną umowę.
4) Stażysta II stopnia ma prawo posługiwać się wizytówką, której wzór stanowi załącznik nr. 6 do
niniejszego regulaminu.
Art.9
1) Obowiązki Patrona Stażu, oraz doświadczonego mediatora prowadzającego postępowania wobec
stażysty:
a) obowiązek dopilnowania przeprowadzenia przez Stażystę wymaganych 3 postępowań mediacyjnych
w trakcie stażu I i II stopnia,

b) obowiązek przekazania informacji zwrotnej po zakończeniu każdego postępowania mediacyjnego
lub zakończonego etapu mediacji, ze wskazaniem silnych stron stażysty oraz wymagających korekty
przez stażystę,
c) obowiązek wspierania stażysty w dążeniu do usamodzielniania.
2) Patron zobowiązany jest do oceny pracy i postępów stażysty, a na zakończenie stażu jest obowiązany
wydać pisemną opinie, z którą zapoznaje stażystę - w opinii patron, wspiera się opinią doświadczonego
mediatora, który współprowadził staż,
3) Patron dokonując oceny o której mowa w Art.9 ust.2 bierze pod uwagę, nie tylko przeprowadzanie
postępowań mediacyjnych – uwzględnia również przygotowywanie postępowania mediacyjnego,
punktualność stażysty oraz jego dbałość o podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.
4) Patron w przypadku wątpliwości, co do umiejętności stażysty nabytych w trakcie stażu w porozumieniu
z koordynatorem ds. stażu i stażystą ustali dodatkową liczbę postępowań mediacyjnych, które pozwolą
zdecydować o ukończeniu stażu.
5) Patron ma szczególny obowiązek własnego rozwoju zarówno zawodowego w zakresie mediacyjnym.
Art.10
Prawa Patrona Stażu / mediatora przeprowadzającego mediacje stażowe:
a) Patron/mediator

ma

prawo

wydawać

stażyście

polecenia

dotyczące

przygotowywania

postępowania mediacyjnego i jego prowadzenia oraz prawo konstruktywnej krytyki w stosunku do
działań podejmowanych przez stażystę, w związku z postępowaniem mediacyjnym.
b) Patron/mediator ma prawo do pełnego wynagrodzenia za przeprowadzone postępowanie
mediacyjne.
Art.11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
w Warszawie, Statut PCM oraz Kodeks Etyki Mediatora

stosuje się : Regulamin I Oddziału PCM

