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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postępowanie Odwoławcze1 

 
 

1. Uczestnikowi walidacji przysługuje prawo do odwołania się od negatywnej decyzji 
Komisji Weryfikacyjnej („Odwołanie”) w sprawie walidacji efektów uczenia się dla 
kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach 
cywilnych”. 

 
2. Złożenie Odwołania jest możliwe w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia 

Uczestnikowi walidacji negatywnej decyzji Komisji Weryfikacyjnej. 
 

3. Osoba odwołująca się składa  Odwołanie w formie pisemnej osobiście, przesyłką 
pocztową lub kurierską lub mailowo na adres e-mailowy: 
mediacje@konfederacjalewiatan.pl.  Osobiście, drogą pocztową lub przesyłką 
kurierską odwołanie składa się na adres: Centrum Mediacji Lewiatan, ul. Zbyszka 
Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa. 

 
4. W każdym przypadku liczy się data wpływu Odwołania do Centrum Mediacji 

Lewiatan. 
 

5. W Odwołaniu należy wskazać przyczyny Odwołania. 
 

6. Odwołanie odnośnie kwestii technicznych będzie uznane, jeśli kwestie techniczne 
zostały zgłoszone w trakcie procedury walidacji. 

 

1 Stosowany w ramach realizowanego projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie 
kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 
„Skuteczny wymiar sprawiedliwości” na podstawie umowy nr POWR.02.17.00-00-0001/20-0  
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7. O decyzji Komisji Odwoławczej uczestnik zostanie powiadomiony na adres 

korespondencyjny - emailowy lub pocztowy jaki został przez podany w Odwołaniu. 
 

8. Komisja Odwoławcza nie nada dalszego biegu Odwołaniu, które nie będzie spełniało 
warunków formalnych opisanych w pkt. 2,5 i 6 powyżej. 

 
9. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wpływu Odwołania. 

 
10. Odwołania są rozpatrywane przez niezależną Komisję Odwoławczą złożoną z min. 

dwóch osób, które posiadają uprawnienia, aby być członkiem Komisji 
Weryfikacyjnej. Komisja Odwoławcza powoływana jest przez Dyrektora Centrum 
Mediacji Lewiatan w drodze uchwały. W przypadku, gdy Dyrektor Centrum był 
jednocześnie członkiem Komisja Weryfikacyjnej w sprawie walidacji, odnośnie 
której uczestnik walidacji składa Odwołanie, członków Komisji Odwoławczej 
powołuje Prezes Centrum.  Komisja Odwoławcza złożona jest z innych osób niż 
Członkowie Komisji Weryfikacyjnej, którzy byli obecni podczas walidacji osoby 
składającej Odwołanie. 

11. W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, w zależności od przedmiotu 
Odwołania, decyzja Komisji Odwoławczej może być: 

a. Pozytywna - rozpatrzenie pozytywne Odwołania poprzez uznanie, że 
Odwołanie było zasadne, i że kandydat nabył kwalifikację rynkową 
„Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i 
wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie tej kwalifikacji rynkowej lub 
poprzez uznanie, że kandydatowi przysługuje ponowne przystąpienie do 
nieodpłatnej walidacji, w sytuacji, jeśli Komisja Odwoławcza uznała, że to 
kwestie techniczne spowodowały niezaliczenie walidacji. 

b. Negatywna - w sytuacji, gdy Komisja Odwoławcza nie uzna za zasadne 
twierdzeń opisanych przez osobę składającą Odwołanie i w konsekwencji 
podtrzyma negatywną decyzję walidacyjną, Komisja Odwoławcza wyda 
decyzję w sprawie Odwołania w formie Uchwały.  

 
12. Od Uchwały Komisji Odwoławczej nie przysługuje Odwołanie. Uchwała Komisji 

Odwoławczej jest ostateczna. 
 

13. W przypadku podtrzymania przez Komisję Odwoławczą negatywnej decyzji 
walidacyjnej i wyrażenia przez osobę składającą Odwołanie zamiaru ponownego 
przystąpienia do walidacji, osoba taka ponosi pełną opłatę walidacyjną zgodnie z 
Cennikiem IC. 

 
14. W trakcie Procedury Odwoławczej obowiązuje zasada poufności zarówno Członków 

Komisji Odwoławczej jak i osoby składającej odwołanie. 


