
  
 

  

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW 

 

 

DZIEŃ 1 

09:00-09:30 - Otwarcie szkolenia 

1. Przedstawienie się uczestników 

2. Przedstawienie zakresu szkolenia oraz uzgodnienie zasad  

3. Omówienie oczekiwań uczestników 

 

10:00-10:30 - Zrozumieć konflikt - przyczyny, dynamika rodzaje konfliktu - cz. 1 

1. Dylematy wymiaru sprawiedliwości w zakresie stosowania mediacji - statystyka, 

praktyka, realne korzyści  

2. Bariery komunikacyjne - "nie słyszą, nie rozumieją, zapominają" 

3. Meandry i tajemnice mediacji - Misja dobrej woli 

4. Warsztat - drogi do efektywności mediacji 

 

10:30-10:45 Przerwa kawowa 

 

10:45- 12:30 - Zrozumieć konflikt - przyczyny, dynamika rodzaje konfliktu - cz. 2 

1. Drogi konfliktów Sokratesa Platona Arystotelesa - wstęp 

2. Psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacja konfliktu, koło konfliktu 

3. Spirala konfliktów  

4. Fragmenty filmów: "Maratończyk", "Lenny" 

 

12:30-13:15- Przerwa obiadowa 

 

13:15-14:30 - Dekalog komunikacyjny - wprowadzenie do mediacji 

1. Tajemnice wymiaru sprawiedliwości. Subsydiarność  

2. Kiedy konflikt nadaje się do mediacji? 

3. Rola pełnomocników w mediacji - współpraca, podział ról, uprawnienia i etyka w 

pracy  

 

14:30–16:00 – Mediacje w praktyce - Uwarunkowania i skutki prawne mediacji  

1. Jak wybrać mediatora? 

2. Jak pracują mediatorzy: 

a) mediacje klasyczne - model "zegar"  

b) prawnicy w mediacji - mediacje ewaluatywne  

3. Metody ADR, negocjacje, mediacja, koncyliacja i formy mieszane 

4. Różnice pomiędzy mediacją, postępowaniem sądowym, a arbitrażem 

 

16:00-16:15 - Podsumowanie 

 



  
 

  

 

DZIEŃ 2 

9:00-10:00 – symulacja 1 - Skutecznie do efektywnego zakończenia procesu sądowego 

1. Przygotowanie procesu cywilnego  

a) sprawdzenie pozwu - próby ugodowe 

b) spotkania informacyjne 

c) skierowanie sprawy do mediacji na posiedzeniu niejawnym 

d) skierowanie sprawy do mediacji na rozprawie 

2. Co warto wiedzieć o praktykach pracy mediatorów. Jak uniknąć negatywnych 

skutków procesowych źle przeprowadzonej mediacji. 

10:00-10:30 – Omówienie symulacji 

 

10:30-10:45 – Przerwa kawowa 

 

10:45 – 11:45 - symulacja 2 - Sędzia-mediator - sprawy gospodarcze 

1. Bariery i uwarunkowania procesu cywilnego w kontekście stosowania mediacji 

2. W dążeniu do porozumienia stron i szybkiego trwałego zakończenia procesu 

3. Dobre praktyki relacjach sędzia-mediator 

11:45-12:15 – Omówienie symulacji 

 

12:15-13:00 – Przerwa obiadowa 

 

13:00-14:45 – Dokumenty z mediacji 

1. Procesowe uwarunkowania mediacji zakończonej pojednaniem 

porozumieniem/ugodą 

2. Protokół z mediacji 

3. Rozpatrywania wniosków stron w mediacji:  

a) skierowanie do mediacji  

b) przedłużenie mediacji, 

c) zatwierdzenie ugody i nadanie klauzuli wykonalności 

4. Kontakt sędzia-mediator w toku przygotowania trwałej ugody skutkującej końcowym 

orzeczeniem sądu 

 

14:45- 15:45 – Wymagania stawiane mediatorom, w tym gospodarczych 

1. Przestrogi i błędy mediatorów - jak ich unikać i chronić się przed ich skutkami? 

2. Jak współpracować z mediatorem dla ochrony zasad procesu cywilnego i karnego 

3. Rozliczanie mediacji 

 

15:45-16:00 - Podsumowanie szkolenia 

 

 


