
 
Regulamin 

Centrum Wsparcia Mediacji przy Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
 

§ 1. 
 

1. Centrum Wsparcia Mediacji (dalej: Centrum) działa przy Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

2. Centrum jest jednostką organizacyjną Wydziału, o której mowa w § 75 ust. 1 Statutu 
UAM, powołaną na podstawie Zarządzenia nr 132/2020/2021 Rektora Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian 
organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji. 

3. Siedziba Centrum mieści się pod adresem: 61-714 Poznań, Al. Niepodległości 53. 
4. Centrum posługuje się logo: 

 
 

                               
 
 

§ 2. 
 

1. Przedmiotem działania Centrum jest wspieranie rozwoju mediacji, a także innych 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów na płaszczyźnie naukowej, 
dydaktyczno-edukacyjnej oraz praktycznej. 

2. Realizacja wskazanego wyżej przedmiotu działania Centrum odbywa się  
w szczególności poprzez: 

1) organizowanie konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych, warsztatów oraz 
innych form rozwijania i popularyzacji wiedzy na temat mediacji; 

2) prowadzenie badań i realizację projektów badawczych dotyczących mediacji i innych 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów; 

3) tworzenie i udział w platformach wymiany doświadczeń z zakresu mediacji; 
4) propagowanie idei mediacji w środowisku akademickim i poza nim; 
5) angażowanie środowisk akademickich i szkolnych, w tym w szczególności studentów 

w działania na rzecz rozwoju i propagowania mediacji, 
6) prowadzenie mediacji. 
3. Dla realizacji wskazanych celów Centrum współpracuje z organizacjami i podmiotami 

zajmującymi się polubownymi metodami rozwiązywania sporów, w tym mediacją. 
 
 

§ 3. 
 

1. Centrum kieruje Kierownik. 
2. W sprawach powołania, odwołania oraz obowiązków sprawozdawczych Kierownika 

Centrum stosuje się przepisy Statutu UAM. 
 
 



 
§ 4. 

 
1. W zakresie działań wskazanych w § 2 ust. 2 do zadań Centrum należy: 

1) wspieranie społeczności Wydziału i Uniwersytetu w profilaktyce, diagnozowaniu 
i rozwiązywaniu konfliktów; 

2) propagowanie mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów wśród uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wspomaganie prowadzenia 
mediacji rówieśniczych w szkołach i innych jednostkach skupiających dzieci  
i młodzież. 

2. Przeprowadzanie w ramach Centrum mediacji odbywa się z udziałem 
wykwalifikowanych mediatorów współpracujących z Centrum w  zakresie 
rozwiązywania sporów akademickich na podstawie zawartego porozumienia. Listę 
mediatorów współpracujących z Centrum w zakresie rozwiązywania sporów 
akademickich prowadzi Kierownik Centrum. 

3. Przeprowadzanie mediacji w konfliktach pomiędzy studentami i doktorantami może 
się odbywać z udziałem przeszkolonych studentów i doktorantów. 

4. Realizacja celów określonych w § 2 ust. 2 odbywa się na podstawie porozumienia 
zawartego z organizacjami mediacyjnymi. 

5. Realizacja celu określonego w § 2 ust. 2 pkt 4) – 6) może nastąpić na podstawie 
porozumień zawartych z innymi jednostkami Uniwersytetu lub innymi szkołami 
wyższymi. 

6. Dla realizacji celów określonych w § 2 ust. 2 pkt 4) – 6) Wydział może skierować 
zaproszenie do udziału w programie objętym wskazanymi celami działalności 
Centrum szkoły objęte dotychczas współpracą (patronatem) z Wydziałem, a także 
inne ośrodki. 

 
 

§ 5. 
 

Podstawą mediacji prowadzonych przez mediatorów współpracujących z Centrum jest 
zgodne oświadczenie stron. 
 
 

 

 


