Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW
NA MEDIATORÓW SĄDOWYCH
CEL SZKOLENIA
Szkolenie obejmuje wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną, którą powinien
posiadać każdy kandydat na mediatora sądowego. Ma ono na celu przygotować
uczestników do samodzielnego prowadzenia mediacji z zakresu różnych spraw
(cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych), jak również
umożliwić zdobycie niezbędnych umiejętności w zakresie konstruowania ugód
mediacyjnych oraz zarządzania konfliktem.
Spory na płaszczyźnie pracownik – pracodawca
Mediacja pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu będzie mógł starać się o wpis na listę
stałych mediatorów prowadzoną przez każdy Sąd Okręgowy w Polsce.
ADRESACI SZKOLENIA: absolwenci studiów wyższych, pracownicy administracji
publicznej rządowej lub samorządowej, prawnicy, przedsiębiorcy, jak również
funkcjonariusze służb, inspekcji i straży.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Nazwa przedmiotu

Osoba prowadząca

1 Historia i kształtowanie się mediacji, jako pozasądowej formy

rozstrzygania sporów. Charakterystyka mediacji w prawie
dr hab. Marcin
polskim (prawo cywilne, karne, administracyjne). Zasady i
przebieg postępowania mediacyjnego. Status prawny i etyka Jurgilewicz, prof. PRz
zawodowa mediatora. Koszty postępowania mediacyjnego
oraz wynagrodzenie mediatora (6 godzin)
2 Organizacja postępowania mediacyjnego w sprawach
cywilnych,
rodzinnych,
gospodarczych
i
karnych.
Konstruowanie ugody w sprawach cywilnych, rodzinnych,
mgr Tomasz
gospodarczych oraz karnych w praktyce. Organizacja
Iwańczyk
postępowania
mediacyjnego
w
sprawach
w
administracyjnych. Konstruowanie ugody w sprawach
administracyjnych w praktyce (14 godzin)
3 Zarządzanie konfliktem oraz mechanizmy stosowane podczas
jego rozwiązywania. Analiza konfliktu objętego mediacją.

Perswazja w komunikacji między stronami postępowania
mediacyjnego. Trening autoprezentacji. Elementy prawidłowej
komunikacja w trakcie postępowania mediacyjnego. Trening
komunikacyjny (12 godzin)
4 Monolog mediatora. Symulacje przebiegu postępowań
mediacyjnych
w
sprawach
cywilnych,
rodzinnych,
gospodarczych, karnych i administracyjnych – ćwiczenia
praktyczne (8 godzin).

gen.mgr Andrzej
Kapkowski
dr hab.
Marcin Jurgilewicz,
prof. PRz

CENA SZKOLENIA : 1100zł.
Szkolenie obejmuje 40 godz. (1 godz. zajęć = 45 min.)
Organizator zastrzega, że szkolenie zostanie uruchomione przy zebraniu wymaganej
liczby uczestników (co najmniej 10 uczestników).
Dla Studentów i Absolwentów WSBiO cena szkolenia wynosi 950 zł.
Forma przeprowadzenia szkolenia:
WEBEX – szkolenie on-line (viedokonferencja)
TERMIN SZKOLENIA: 13 czerwca 2020r. (zajęcia weekendowe)
Kontakt: plany @wsbio.waw.pl
Ostateczny termin płatności: 10.06.2020r.
Nr rachunku bankowego: PKO BP 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

