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STATUT STOWARZYSZENIA MEDIATORZY24
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Stowarzyszenie mediatorzy24 zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z
dnia 7 kwiecień 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104, z
późniejszymi zmianami ) oraz treścią niniejszego statutu.
2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedziba
władz znajduje się w Krakowie.
§2
3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
4. Stowarzyszenie nie ma osobowości prawnej.
5. Zgodnie z art. 64 k.p.c. Stowarzyszenie może występować przed sądem jako strona, w
sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie.
§3
6. Stowarzyszenie zostało zawiązane czas nieoznaczony.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§4
7. Celami stowarzyszenia są:








Przeprowadzanie postepowań mediacyjnych
Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji w Polsce mediacji z obszarów mediacji
cywilnych, karnych, gospodarczych oraz rodzinnych i nieletnich.
Inicjowanie oraz wydawanie opinii w sprawach dotyczących mediacji oraz jej
uregulowań prawnych.
Zapewnienie dostępu do mediacji osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej
Inicjowanie oraz rozwijanie kontaktów Stowarzyszenia z firmami, organizacjami i
instytucjami w obszarze mediacji.
Doskonalenie umiejętności mediatorów poprzez szkolenia.
Prowadzenie list stałych mediatorów sądowych w sprawach cywilnych, karnych,
rodzinnych i gospodarczych i przedkładanie ich Prezesom Sądów Okręgowych.
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§5
8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


Reprezentowanie swoich członków wobec władz i organów administracji
państwowej, samorządowej oraz instytucji społecznych
 Prowadzenie dyżurów mediatorów w sądach
 Opiniowanie oraz proponowanie zmian legislacyjnych w obszarach mediacji
 uczestnictwo w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach związanych z
mediacją i alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów,
 prowadzenie szkoleń i warsztatów dla mediatorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 przygotowywanie i zamieszczanie artykułów, informacji adresowanych do
poszczególnych grup społecznych związanych z tematyką mediacji.
 współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
 organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, kulturalnych i społecznych
 doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną terenowym jednostkom
organizacyjnym stowarzyszenia.
9. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez samorząd i administrację
publiczną.

Rozdział III
Członkowie, prawa i obowiązki
§6
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§7
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych
§8
1. Członkiem stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz:
a. Złoży deklarację członkowską
2. O przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia decyduje
zwykła większością głosów w drodze uchwały zarząd stowarzyszenia.
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§9
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów
stowarzyszenia,
b. zgłaszania wniosków dotyczących działalności statutowej stowarzyszenia,
c. aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach
organizowanych przez stowarzyszenie,
d. korzystania z pomocy i wsparcia merytorycznego,
e. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia
f. noszenia odznaki organizacyjnej,
g. występowania z projektami uchwał.
§ 10
1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a.
b.
c.
d.
e.

brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek,
dbania o dobre imię stowarzyszenia,
przestrzegania kodeksu etyki mediatora.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana działalnością statutową
stowarzyszenia.
2. Osoba prawna działa poprzez swojego ustawowego przedstawiciela.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
§ 12
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój stowarzyszenia lub przyczyniła się w szczególny sposób do propagowania idei
stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego stowarzyszenia następuje na podstawie
uchwały władz stowarzyszenia.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków
b. Zarząd
§ 14
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór następuje w drodze tajnego głosowania
§ 15
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 wspierający, członkowie honorowi oraz
zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne oraz nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na trzy lata przez
Zarząd Stowarzyszenia.
4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania zwyczajnego Zarząd powiadamia
członków na piśmie, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może zwołać Zarząd Stowarzyszenia z
własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/2 ogólnej liczby członków.
7. W przypadkach określonych w punkcie 6 niniejszego paragrafu Zarząd zwołuje
zebranie w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością członków w
obecności przynajmniej połowy ogółu członków.

§ 16
1. Do kompetencji i zadań Walnego Zebrania Członków w szczególności należą:
a. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. Uchwalanie zmian statutu;
c. Podejmowanie istotnych uchwał w sprawach działania Stowarzyszenia;
d. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
f. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze;
g. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa;
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h. Uchwalanie budżetu;
i. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia;
j. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku
§ 17
1. Zarząd i Prezes są najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prezes stoi na czele Zarządu i
kieruje jego pracami.
2. Zarząd Stowarzyszeni składa się z 2 do 5 osób w tym Prezesa oraz Wiceprezesa oraz
Skarbnika. Prezesa i Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. W skład zarządu każdorazowo wchodzą założyciele Stowarzyszenia (trzy osoby)
4. Prezes zarządu pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela Stowarzyszenia,
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami
Zarządu, nadzoruje egzekwowanie i wykonywanie obowiązków przez Zarząd,
prowadzi nadzór na sprawami finansowymi oraz dokumentacją Stowarzyszenia.
5. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, przynajmniej raz na pół roku.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa
Stowarzyszenia.
7. Do kompetencji Zarządu należą:
a. Realizacja celów Stowarzyszenia
b. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
c. Sporządzenia planów pracy i budżetu
d. Sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia
e. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
stowarzyszenia,
f. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
g. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. Przyjmowanie i skreślanie członków
i. Uchwalanie wysokości składek członkowskich
§ 18
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch
członków zarządu działających łącznie.
Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 19
1. Na majątek stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze
2. Fundusze stowarzyszenia powstają z:
a. składek członkowskich
b. darowizn, spadków i zapisów
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c. dotacji, subwencji, zadań zleconych, zamówień publicznych, przetargów
d. wpływów działalności statutowej i gospodarczej stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe i przejściowe
§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem w zastosowaniu będą miały przepisy
prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ustawy z dnia 1
kwiecień 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach.
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