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SZKOLENIE „Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem – mediacja” 

 

Szkolenie odbędzie się w Sali Perłowej (I piętro) w biurowcu OMEGA w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 

79 A 22.06.2015 r. 

 

PLAN SZKOLENIA 

9:15 – 9:30 Rejestracja uczestników. 

9:30 – 11:00 Zajęcia. 

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa. 

11:15 – 12:45 Zajęcia. 

12:45 – 13:15 Lunch. 

13:15 – 14:30 Zajęcia. 

14:45 – 15:15 Panel dyskusyjny. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Biznes jako ryzyko sporu – możliwe przyczyny sporów. 

Biznes jako źródło konfliktów wielostronnych. 

Konsekwencje sporu. 

Oczekiwania co do rozstrzygnięcie sporu. 

Sposoby rozwiązywania sporów. 

Mediacja jako alternatywa dla: 

pozostawienia rozstrzygnięcia osobie trzeciej, 

negocjacji osobistych, które napotkały na impas: 

z powodu poziomu emocji, 

z powodu różnic strukturalnych, 

z powodu wartości. 

Mediacja – kiedy możliwa? 

Mediacja a trwający spór. 

Rodzaje mediacji. 

Mediator. 

Mediator – jaki powinien być? 

Sposoby powołania mediatora. 
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Istota mediacji. 

Proces mediacji. 

Cechy mediacji. 

Mediator – odpowiedzialność karna.  

Zalety mediacji. 

Efekty mediacji. 

Etapy mediacji. 

Ugoda mediacyjna – cechy. 

Ugoda zawarta przed mediatorem. 

Ugoda – zatwierdzenie przez sąd. 

Korzyści wynikające z mediacji. 

Analiza sporu: 

strony, 

historia sporu, 

relacje osobiste, 

żądania stron, 

interesy stron, 

potrzeby stron, 

przyczyny konfliktu, 

ryzyka każdej ze stron, 

możliwości, 

opcje. 

Etapy mediacji: 

inicjatywa, 

mediacja właściwa, 

uzgodnienia ugodowe, 

klauzule wykonawcze. 

 

Szkolenie poprowadzi dr Zenon Kierczyński MBA – menedżer z ogromnym doświadczeniem i praktyką w zakresie roz-

wiązywania sporów, wiceprezes Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, autor wielu referatów i artykułów na temat 

alternatywnych metod rozwiązywania sporów, wykładowca na studiach MBA, warsztatach, seminariach itp., dysponujący prze-

szło dziesięcioletnim doświadczeniem w organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, wysokiej klasy profesjonalista w tworzeniu 

prezentacji towarzyszących wykładom i szkoleniom w programie PowerPoint. 


