Mediacja – polubowna forma rozwiązywania sporów
Dlaczego właśnie mediacja?
Jest skuteczną, tanią, a przede wszystkim szybką formą rozwiązywania sporów w
biznesie!
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie, podczas którego
przedstawione zostaną zasady mediacji i możliwości jej przeprowadzenia zarówno przed
przystąpieniem do sporu sądowego jak i już w trakcie trwania sporu przed sądem.
Uczestnicy będą mieli możliwość przeanalizowania i porównania kosztów związanych
z postępowaniem sądowym i zawarciem ugody w drodze mediacji, możliwości wyegzekwowania
postanowień wyroku sądowego i ugody zawartej przed mediatorem. Zapoznają się także
z zasadami mediacji. Wezmą udział w symulowanej sesji mediacyjnej, rozwiążą zadanie
mediacyjne tak, aby przekonać się do tej metody i jej skuteczności jako alternatywnej metody
rozwiązywania sporów (ADR).

Program
9.00 – 9.30
Rejestracja uczestników
9.30 – 10.00
Wprowadzenie; dostępne metody rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym, sprawach
cywilnych, pracowniczych, wizerunkowych.
- droga sądowa,
- arbitraż,
- mediacja.
10.00 – 11.00
Czym jest mediacja i dlaczego warto skorzystać z tej metody rozwiązania sporu/konfliktu.
1. Definicja mediacji,
2. Zasady obowiązujące w procesie mediacji powodujące jej elastyczność, komfort stron i
skuteczność wypracowanych rozwiązań.
3. Korzyści płynące z mediacji i z zawartej w jej wyniku ugody: oszczędność czasu i
środków, wpływ na tok postępowania, wpływ na efekt końcowy postępowania – ugodę.
4. Ugoda - ugoda zawarta przed mediatorem jest „jak prawdziwy wyrok” – jak udać się z
ugodą do komornika.
5. Regulacje prawne dotyczące mediacji obowiązujące od stycznia 2016r.
6. Jak przystąpić do mediacji.

11.00-11.30
Jak wygląda w praktyce sesja mediacyjna.
11.30 – 11.45
Pytania/uzupełnienia
11.45 – 12.00
Przerwa kawowa
12.00 -12.45
W zależności od liczby uczestników: symulacja sesji mediacyjnej w 3 osobowych grupach
ewentualnie zadanie mediacyjne (próba rozwiązania zadanego konfliktu interesów).
12.45 – 13.00
Omówienie zadań/dyskusja.
13.00 – zakończenie spotkania
Kogo zapraszamy?
Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających do czynienia
ze sporami przedsądowymi, sądowymi i innymi oraz do osób zajmujących się sprawami
pracowniczymi, zarządzającymi zespołami, prowadzącymi windykacje należności,
skierowanymi do rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Kto poprowadzi szkolenie?
Adwokat Katarzyna Effort-Szczepaniak, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, mediator
Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, stały mediator przy Sądzie
Okręgowym w Warszawie.
Indywidualną praktykę adwokacką prowadzi od 2012r, wpisana na listę stałych mediatorów
prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzi mediacje ze skierowania tego sądu w
szczególności z zakresu prawa własności przemysłowej, znaków towarowych i wzorów
przemysłowych, jest współzałożycielką Konsorcjum Kancelarii Adwokackich: K2 zajmującym się
między innymi obsługa przedsiębiorców.
Koszt uczestnictwa: 199 PLN + VAT
Zgłoszenia oraz wszelkie dodatkowe informacje proszę kierować drogą mailową na adres:
r.wozba@reewo.pl

Miejsce szkolenia: Business Link, PGE Narodowy, Al.J Ks. Poniaowskiego 1, Warszawa
*Zastrzegamy sobie zmianę terminu szkolenia bądź jego odwołanie w przypadku zbyt małej ilości
zgłoszeń.

