MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE

Plan szkolenia

Mediacje sądowe i pozasądowe
Alternatywne metody rozwiązywania sporów stanowią atrakcyjną opcję dla tradycyjnego, sformalizowanego
postępowania sądowego. Mediacja nazywana królową metod ADR, zasługuje na szczególną uwagę – jest skuteczna,
dostępna, tania i szybka. Dzięki swojej uniwersalności i elastyczności nadaje się do rozwiązywania sporów o
zróżnicowanym charakterze – typowych cywilnych spraw o charakterze majątkowym, ale i sporów rodzinnych,
spadkowych, ubezpieczeniowych czy administracyjnych. Umożliwia także wprowadzenie w życie idei sprawiedliwości
naprawczej na gruncie prawa karnego. Niniejszy kurs ma na celu ogólne, przekrojowe spojrzenie na mediacje w
polskim systemie prawnym.

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ
ODPOWIEDZI

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY
SZKOLENIE?

?
***
- czym są mediacje?
- przedsiębiorcom zainteresowanym alternatywnymi
- jakie są alternatywne metody rozwiązywania sporów?

formami załatwiania sporów

- kim jest mediator?

- pracownikom sektora zarówno prywatnego, jak i
publicznego, odpowiedzialnym za kontakt z

- jakie są zalety rozwiązywania sporów poprzez

interesantami, klientami, kontrahentami czy urzędami

mediację?

pracownicy placówek zajmujących się opieką i

- jak stosować mediacje?

doradztwem psychologicznym, a także pracownikom
fundacji i stowarzyszeń odpowiedzialnym za współpracę
z zewnętrznymi podmiotami

- jakie są standardy dotyczące mediacji?
- jak wygląda przebieg mediacji?

- osobom zainteresowanym pracą w charakterze
mediatora

- jak otworzyć mediację?
- studentom prawa, psychologii, socjologii i innych
- jak spisać ugodę?

fakultetów, zainteresowanym prawnymi aspektami
polubownych metod załatwiania sporów

- jak zakończyć mediację?
- osobom, które posiadają podstawową wiedzę na temat
- jakie są koszty mediacji w sprawach gospodarczych,

źródeł polskiego prawa i ich hierarchii

administracyjnych i karnych?
- osobom, które posiadają podstawową wiedzę na temat
procedury cywilnej, karnej i administracyjnej

CELE SZKOLENIA

!
- zdobycie wiedzy na temat podstaw prawnych stosowania sądowych i
pozasądowych mediacji w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym
- zdobycie wiedzy na temat wszczęcia mediacji, czasu jej trwania i zakończenia
- zapoznanie się z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów
- zrozumienie roli mediatora
- zdobycie umiejętności stosowania mediacji

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
samokształcenie platforma Moodle,
materiały szkoleniowe (pdf),
pytania kontrolne po każdym module,
testy sprawdzające (online)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$
Wiedza
W1 - Posiada wiedzę dotyczącą podstaw prawnych stosowania sądowych i pozasądowych mediacji w postępowaniu
cywilnym, karnym i administracyjnym
W2 - Posiada wiedzę na temat zasad, standardów i celów prowadzenia mediacji
W3 - Wie, w jakich sytuacjach możliwe jest skierowanie stron na mediację
W4 - Posiada podstawową wiedzę na temat przygotowania i przebiegu mediacji
W5 - Wie, gdzie szukać regulacji prawnych dotyczących mediacji

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$
Umiejętności
U1 - Posługuje się językiem prawniczym w obszarze tematyki mediacji
U2 - Potrafi poruszać się w przepisach prawnych dotyczących mediacji i wyszukać w nich niezbędne informacje
U3 - Potrafi zdiagnozować sytuacje, w których mediacja jest możliwa i celowa

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$
Kompetencje społeczne
K1 - Potrafi poprowadzić argumentację na rzecz stosowania polubownych metod rozwiązywania sporów
K2 - Potrafi rozmawiać o mediacji ze specjalistami różnych dziedzin, używając specjalistycznego słownictwa
K3 - Potrafi przedstawić odpowiednie przepisy prawne jako podstawę swojej argumentacji

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

INWESTUJĄC W SZKOLENIE
OTRZYMASZ

Wiedza: brak wymagań

dostęp do palatformy szkoleniowej
(indywidualne konto),

Umiejętności: Ze względu na specyfikę organizacji zajęć, które przybierają formę elearningu, wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera i przeglądarek
internetowych.

imienny dyplom i zaświadczenie o
ukończeniu kursu,
możliwość zniżki na kolejne szkolenia.

Szczegółowy plan szkolenia
Moduł 1 Czym są mediacje? Wprowadzenie do tematyki mediacji
1.1. Czym są mediacje? Ogólna charakterystyka postępowania mediacyjnego 1.1.1. Alternatywne metody
rozwiązywania sporów - ADR 1.1.2. Mediacje – definicja, zasady i cele 1.2. Kim jest mediator? Ogólna charakterystyka
osoby mediatora 1.3. Zalety rozwiązywania sporów poprzez mediację
Moduł 2 | Mediacje w praktyce. Przebieg postępowania mediacyjnego – charakterystyka ogólna
2.1. Stosowanie mediacji 2.2. Standardy dotyczące mediacji 2.3. Mediacje sądowe i pozasądowe 2.4. Przebieg mediacji
2.4.1. Wybór mediatora 2.4.2. Przygotowanie do mediacji 2.4.3. Otwarcie mediacji 2.4.4. Przebieg posiedzenia
mediacyjnego 2.4.5. Spisanie ugody
Moduł 3 | Mediacje w postępowaniu cywilnym
3.1. Mediacje w sprawach cywilnych – informacje ogólne 3.2. Przebieg postępowania mediacyjnego 3.2.1. Wszczęcie
mediacji 3.2.2. Czas trwania mediacji 3.2.3. Protokół z mediacji 3.2.4. Zatwierdzenie ugody przed sądem 3.2.5. Skutki
braku ugody 3.3. Koszty mediacji w sprawach cywilnych 3.4. Specyfika mediacji w sprawach rodzinnych 3.5. Rola
mediacji w sprawach gospodarczych
Moduł 4 | Mediacje w postępowaniu karnym
4.1. Mediacje w sprawach karnych i nieletnich – informacje ogólne 4.2. Przebieg postępowania mediacyjnego 4.2.1.
Wszczęcie mediacji 4.2.2. Wyłączenie mediatora 4.2.3. Czas trwania mediacji 4.2.4. Zakończenie mediacji – ugoda 4.3.
Koszty mediacji w sprawach karnych
Moduł 5 | Mediacje w postępowaniu administracyjnym
5.1. Mediacje w postępowaniu administracyjnym 5.1.1. Mediator w postępowaniu administracyjnym 5.1.2. Przebieg
postępowania mediacyjnego 5.1.2.1. Wszczęcie mediacji 5.1.2.2. Czas trwania mediacji 5.1.2.3. Protokół z mediacji
5.1.2.4. Zakończenie mediacji 5.1.2.5. Koszty mediacji administracyjnej 5.2. Mediacje w postępowaniu
sądowoadministracyjnym 5.2.1. Mediator w postępowaniu sądowoadministracyjnym 5.2.2. Przebieg postępowania
mediacyjnego 5.2.2.1. Wszczęcie mediacji 5.2.2.2. Protokół z mediacji 5.2.2.3. Zakończenie mediacji 5.2.3. Koszty
mediacji sądowoadministracyjnej

Czas trwania kursu: 30 godzin.

Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

