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Szanowni Państwo. 

 

Wielkopolska Izba Budownictwa serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Rozwiązywanie spo-

rów gospodarczych poza sądem – mediacja”, które odbędzie się w Sali Perłowej (I piętro) w biurowcu 

OMEGA w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 79 A 22.06.2015 r. 

 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Centra arbitrażu i mediacji – projekt pilotażowy” – 

Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych opracowaniem stra-

tegii dla rozwiązywania sporów poza sądem oraz praktycznymi aspektami regulacji prawnej doty-

czącej mediacji. 

 

Forma szkolenia: seminarium z aktywnym udziałem uczestników i elementami warsztatu. 

 

Szkolenie poprowadzi dr Zenon Kierczyński MBA – menedżer z ogromnym doświadczeniem i praktyką 

w zakresie rozwiązywania sporów, wiceprezes Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, autor 

wielu referatów i artykułów na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów, wykładowca na stu-

diach MBA, warsztatach, seminariach itp., dysponujący przeszło dziesięcioletnim doświadczeniem w orga-

nizacji konferencji, seminariów i szkoleń, wysokiej klasy profesjonalista w tworzeniu prezentacji towarzy-

szących wykładom i szkoleniom w programie PowerPoint. 

 

KRYTERIA REKRUTACJI na szkolenie realizowane w ramach projektu 

 

1. Uczestnikami szkoleń mogą być przedsiębiorcy / pracownicy firm (kobiety i mężczyźni): 

� samo zatrudnieni, 

� mikro przedsiębiorstwa, 

� małe przedsiębiorstwa, 

� średnie przedsiębiorstwa, 
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� duże przedsiębiorstwa. 

2. Kolejność zgłoszeń, z pierwszeństwem dla uczestników (bez względu na płeć) nie mających do-

świadczenia z pozasądowym rozstrzyganiem sporów (ADR). 

3. Osoby, które spełniają ww. kryteria oraz prześlą formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty, 

a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zosta-

ną na liście rezerwowej. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w szkoleniu przez realizatora projektu 

zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez uczestnika szkolenia: formularza zgłosze-

niowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1), oświadczenia uczestnika projektu, na 

podstawie, którego możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 

 

ZGŁOSZENIA 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona! 

 

W celu zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail office@wib.com.pl i do 

wiadomości j.marciniak@wiph.pl wypełnione i podpisane następujące dokumenty: 

1. formularz zgłoszenia na szkolenie, 

2. deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

3. oświadczenie uczestnika projektu. 

Dopuszczalne jest również złożenie formularza zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów 

osobiście lub przesłanie pocztą na adres: 

Wielkopolska Izba Budownictwa Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań (decyduje data wpływu). 

 

UWAGA!!!  

Po przyjęciu zgłoszenia obecność w szkoleniu jest obowiązkowa! Uczestnik może zrezygnować z udziału 

w szkoleniu, na które się zgłosił, na pisemny wniosek złożony do biura Wielkopolskiej Izby Budownictwa  

najpóźniej do dnia 17.06.2015 r.  

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod adresem email office@wib.com.pl. 


