Dorota Kamieniecka

notariusz, mediator, Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych
w Wieluniu
Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych w Wieluniu powstało w styczniu 2013 r.
i zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym
w Wieluniu.
Jego założycielkami są trzy mediatorki: Dorota Kamieniecka – notariusz i mediator
w Wieluniu – Prezes Stowarzyszenia, Grażyna Górska – prawnik i mediator w Oławie
– Wiceprezes Stowarzyszenia, oraz Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna – socjolog,
szkoleniowiec i mediator z Łodzi, Wiceprezes Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada również członków honorowych, którzy nie są czynnymi mediatorami, ale wspierają aktywnie pracę Stowarzyszenia. Są to – Janusz Antczak, Burmistrz Wielunia, Krystian Mularczyk – radca prawny z Wrocławia, arbiter przy Sądzie
Arbitrażowym działającym przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Leszek Korczak,
radca prawny z Wrocławia, Hanna Kamieniecka – historyk sztuki z Wielunia.
Cele działania Stowarzyszenia określa jego Regulamin i są one następujące:
¾¾ działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów w Polsce,
¾¾ upowszechnianie mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów,
¾¾ edukacja społeczeństwa w zakresie mediacji i konstruktywnego rozwiązywania
sporów, a tym samym podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie,
¾¾ działanie na rzecz integracji środowiska mediatorów, sędziów i prawników umożliwiającej wymianę doświadczeń oraz opiniowanie uregulowań prawnych w zakresie
mediacji,
¾¾ prowadzenie postępowań mediacyjnych,
¾¾ zapewnienie dostępu do mediacji osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej,
¾¾ dbanie o przestrzeganie standardów usług świadczonych przez mediatorów oraz
zasad etyki zawodowej mediatora,
¾¾ działanie na rzecz zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez
mediatorów,
¾¾ prowadzenie list stałych mediatorów sądowych w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i gospodarczych i przedkładanie ich Prezesom Sądów Okręgowych.
Działalność na rzecz propagowania mediacji, członkowie Stowarzyszenia podjęli
jeszcze jako nieformalna grupa „Mediacje – tak!”, organizując spotkania informacyjne
nt. mediacji w teorii i praktyce – najpierw dla mieszkańców Oławy 23.10.2012 r. pod
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hasłem „Od konfliktu do mediacji”, a następnie 12.12.2012 r. w Wieluniu pod hasłem
„Od mediacji do spokojnych Świąt”.
Sprawozdanie z tego ostatniego spotkania można przeczytać na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości: ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/wydarzenia-mediacyjne-w-polsce/.
Obecnie mediatorki, będące członkami Stowarzyszenia, wpisane są na listy mediatorów stałych w sprawach cywilnych i karnych w Sądach Okręgowych m.in. w Łodzi,
Wrocławiu, Sieradzu, Kaliszu; są już po pierwszych mediacjach zarówno umownych jak
i ze skierowania sądu.
W najbliższych planach Stowarzyszenia jest cykl szkoleń z mediacji w konfliktach
rodzinnych oraz kontynuacja szkoleń z mediacji szkolnych i rówieśniczych. W bieżącym
roku rozpocznie się również budowa ośrodka mediacyjnego w Wieluniu, który będzie
siedzibą Stowarzyszenia.
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Więcej informacji na stronie wydawcy
http://www.ksiegarnia.beck.pl/czasopisma-adr-arbitraz-i-mediacjakwartalnik

