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Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu 

 
zaprasza przedsiębiorców do udziału w szkoleniu nt.: 

 
„Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem – arbitraż i mediacja” 

 
 

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 października 2015 roku w Poznaniu, Sołacz  

al. Wielkopolska 29/6  

 
 
 
Program szkolenia:   10 października2015 r. (sobota) 
 
 
 

9:15-  9:30  Rejestracja uczestników 

9:30- 11:00  Konflikt i zarzadzanie konfliktem: 

 Rodzaje konfliktów  

 Przyczyny konfliktów  

 Fazy konfliktu  

 Neurofizjologii a konfliktu 

11:00- 11:15  Przerwa kawowa 

11:15 : 12:45  zarządzanie konfliktem: 

 Mechanizmy eskalujące konflikt 

 Mechanizmy prowadzące do rozwiązania konfliktu 

12:45 – 13:15 Lunch 

13:15 – 15:15 Mediacje  

 

 

 

 

 
Prowadzący: Agnieszka Lisek- mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, były 

prezes Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Poznaniu, prawnik, psycholog, szkoleniowiec, 

społecznik 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 
Temat: „Rozstrzyganie sporów gospodarczych poza sądem – arbitraż i mediacja” 

 
miejsce: Sołacz , al. Wielkopolska 29/6, Poznań,  

termin: 10 października 2015 r. 
 

Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres WIPH w Poznaniu: ul. Św. Marcina 24, lok. 402, 61- 805  Poznań; 
e-mail: j.marciniak@wiph.pl , d.labrzycka@wiph.pl 

 
Informacje o uczestniku szkolenia:  
 
imię.............................................................. nazwisko..............................................................................  
stanowisko............................................................................. telefon........................................................  
e-mail............................................................................... www.................................................................  

Firma: pełna nazwa firmy………..................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
ulica............................................................................................................................................................  
kod pocztowy, miejscowość........................................................................................................................ 
telefon............................................................................, fax.....................................................................  
 
wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”) 
Samozatrudniony – os. fiz. prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników.  

Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia 2-9 pracowników; którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 

milionów EUR  

Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia 10-49 pracowników; którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

10 milionów EUR  

Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia 50-249 pracowników; którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, a/lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR  

Duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw  
 

samozatrudniony mikro mała średnia duża  
 
Czy miał/a Pan/i styczność z pozasądowym rozstrzyganiem sporów (proszę zaznaczyć właściwą używając 
symbolu „x”)  

TAK NIE  
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:  

 zgłoszeniowego oraz wymaganych dokumentów na adres - j.marciniak@wiph.pl  

– do wyczerpania miejsc, najpóźniej do 8.10.2015 r.  

 

Udział jest bezpłatny  
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie 
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez WIPH, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz.883)  
 

 
……….………………..                                                                       …..…................... .............................................................  
Pieczęć firmowa                                                                                                                Data                                  Czytelny podpis uczestnika 
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