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Wyciąg z Regulaminu stażu mediacyjnego w Fundacji Dobrych Rozwiązań 

 
Podstawowe pojęcia 

FDR – Fundacja Dobrych Rozwiązań 
Grupa Stażowa – ciało doradcze składające się z grupy mediatorów FDR  będących Patronami stażu, 
która czuwa nad prawidłowym przebiegiem stażu w organizacji 
Stażysta- osoba która odbywa staż; kandydat na mediatora w FDR 
Patron – mediator FDR , spełniający kryteria zawarte w pkt. VI niniejszego Regulaminu, który  jest 
opiekunem danego Stażysty 
Inny Patron- mediator FDR prowadzący z danym Stażystą wybrane mediacje, wpisany na listę 
patronów FDR (załącznik nr 8). 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
(…) 

II. Kryteria przyjęcia na staż 
 
Na staż może być przyjęta osoba z ukończonym szkoleniem na mediatora w wymiarze minimum 80 
godzin a także osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie mediacji. Akceptowane jest 
szkolenie czysto-profilowane (np. tylko gospodarcze w wymiarze min. 80 godzin) lub też szkolenie z 
podstawą karną (min. 35 godzin) z dodatkowym minimum 45-godzinnym szkoleniem profilowanym 
(załącznik nr 1).  
 

III. Zasady przyjęcia na staż 
 

1. Kandydat na stażystę składa Koordynatorowi Stażu wniosek o przyjęcie na staż uwzględniając w 
nim wybór specjalizacji – załącznik nr 3.  

2. Po wstępnej weryfikacji przez Grupę Stażową, kandydat przedstawia Listę odbytych szkoleń 
(załącznik nr 1) oraz składa kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie dyplomów 
ukończonych szkoleń z mediacji i innych pokrewnych szkoleń oraz zaświadczenie z Krajowego 
Rejestru Karnego.  

3. Kandydat przed podjęciem stażu uiszcza kaucję o której mowa w pkt. 4 Umowy o staż mediacyjny 
i okazuje Koordynatorowi Stażu potwierdzenie wpłaty.  

4. Koordynator Stażu na spotkaniu informacyjnym przydziela Stażyście Patrona. Patronem, 
niezależnie od ilości wybranych przez Stażystę specjalizacji jest zawsze jedna osoba. 

5. Stażysta rozpoczyna staż od świadczeń wolontarystycznych na rzecz FDR.  
 

IV. Zasady wolontariatu 
 

1. Stażysta zobowiązuje się do świadczenia w sposób wolontarystyczny, które ma charakter 
bezpłatny na rzecz  FDR w wymiarze 50 godzin - są  to głównie dyżury w siedzibie FDR, dyżury w 
sądzie, jak i inne wyznaczone przez Patrona lub Koordynatora Stażu aktywności.  

2. Stażysta rozpoczyna świadczenie wolontarystyczne na minimum 2 miesiące przed rozpoczęciem 
stażu mediacyjnego i kontynuuje je w czasie jego trwania, przy czym musi być ono rozliczone 
przed ukończeniem stażu. 

3. Każdy Stażysta prowadzi własną ewidencję przepracowanych w ramach wolontariatu godzin, która 
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jest podpisywana przez Patrona lub Koordynatora Stażu – załącznik nr 7 do Regulaminu stażu.  
 

V. Zasady przebiegu stażu 
 

1. Stażysta może wybrać jedną lub kilka specjalizacji stażowych w zakresie mediacji: rodzinnych;  
gospodarczych; cywilnych. (…) 

2. (…) Po odbyciu stażu, Stażysta powinien: 

 nabyć umiejętności sporządzania wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzonym 
postępowaniem mediacyjnym (także umiejętność wystawiania rachunków i rozliczania się za 
przeprowadzone mediacje) 

 nabyć umiejętności wykorzystywania wiedzy ze szkolenia (zastosowanie w praktyce technik 
mediacyjnych, znajomość zagadnień prawnych) 

 znać przepisy prawne dotyczące mediacji 
3. Patron przy ocenie Stażysty bierze pod uwagę umiejętności praktyczne Stażysty w prowadzeniu 

mediacji, w szczególności:  

 nawiązywanie kontaktu z klientem 

 opanowanie monologu mediatora, 

 zastosowanie technik mediacyjnych, 

 przestrzeganie zasad prowadzenia mediacji, 

 punktualność i współpracę z drugim mediatorem, 

 terminowość i organizację pracy 

 dbałość o dokumentację i utrzymywanie porządku 
oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej. 

 
VI. Zasady zaliczenia stażu 

 
1. Opinię o Stażyście sporządza Patron w terminie 4 tygodni od ukończenia stażu przez Stażystę(…) 
2. (…) W przypadku zaliczenia stażu, Stażysta może ubiegać się o wpis na Listę Stałych Mediatorów 

FDR. W tym celu  składa wniosek do Zarządu FDR. 
 

VII. Charakterystyka Patrona 
 
1. Patronem w FDR, może być mediator FDR, który ukończył studia wyższe magisterskie.  
2. Patron w zakresie mediacji nieletnich sprawców czynu karalnego, musi mieć kwalifikacje zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania 
mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.). 

3. Patronem w danej specjalizacji może być osoba, która ukończyła szkolenie z tej specjalizacji. 
4. Patron musi mieć doświadczenie mediacyjne które zdobywał przez co najmniej 2 lata od 

ukończenia własnego stażu i przeprowadził przynajmniej 100 mediacji, a także odbył minimum 150 
godzin szkoleń i warsztatów z mediacji.  

5. Patron, jest osobą zaangażowaną w rozwój mediacji i rozwój własnego warsztatu mediacyjnego; 
bierze udział w konferencjach, spotkaniach, superwizjach, szkoleniach propagujących mediację.  
Ma predyspozycje organizacyjne. 

(…) 
 

 
 


