
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

„MEDIACJE – PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDIATORA” 

 

18 kwietnia 2020 r. (sobota) 

 

9:00 – 11:15 – Paweł Kartasiński  

Mediacje w sprawach o alimenty: 

1. Ustalenie wysokości alimentów. 

2. Orzecznictwo sądów w zakresie wysokości alimentów oraz braku alimentów. 

3. Problem alimentów „wstecz”. 

4. Mediacja umowna o alimenty. 

 

11:30 - 14:15  – Paweł Kartasiński  

Mediacje w sprawach o ustalenie kontaktów z małoletnimi: 

1. Opieka naprzemienna. 

2. Miejsce zamieszkania dziecka oraz jego zmiana. 

3. Ustalenie kontaktów podczas świąt, wakacji, weekendów, ferii. 

4. Kwestia potrzeb małoletniego w zależności od wieku (m.in. obowiązek odrabiania 

zadań domowych z rodzicem, wspólne wyjazdy, spędzanie wolnego czasu). 

 

14:15-14:45 – przerwa  

 

14:45 -16:15 – Monika Biernot 

Aspekty praktyczne mediacji rodzinnych: 

1. Pełna/ ograniczona władza rodzicielska. 

2. Władza rodzicielska a nałogi np. alkoholizm, narkomania – czy można zobowiązać 

strony do terapii i od tego uzależnić wykonalność ugody. 

3. Wina w rozkładzie pożycia małżonków. 

4. Korzystanie ze wspólnego mieszkania 

  

16:30 – 18:00 Monika Biernot  

 Mediacje z udziałem podmiotów sektora publicznego: 

1. Specyfika mediacji z udziałem podmiotów publicznych. 

2. Zagadnienia prawne i regulacje związane z możliwością zawierania ugód przez 

podmioty publiczne. 

3. Przykładowe postępowanie mediacyjne z udziałem Gminy.  

 



 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

„MEDIACJE – PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDIATORA” 

 

19 kwietnia 2020 r. (niedziela) 

 
09:00-12:00 Monika Biernot  

1. Aspekt psychologiczny mediacji gospodarczych. 

2. Elementy negocjacji w mediacjach gospodarczych.  

3. Praktyczne problemy występujące w trakcie mediacji gospodarczych.  

 

12:15-13:45 – SSR Katowice – Wschód w Katowicach Patrycja Dolniak 

1. Relacja mediator – sędzia. 

2. Zatwierdzanie ugody przez sąd – problemy. 

 

13:45-14:15 – przerwa 

 

14:15-16:15 – Paweł Kartasiński  

1. Umiejętność współpracy ze współmediatorem. 

2. Zasady kontaktu ze stronami przed pierwszym posiedzeniem mediacyjnym 

3. Spotkanie mediacyjne: 

a) narzędzia, techniki i strategie mediacyjne – wybór strategii prowadzenia mediacji; 

b) nawiązywanie kontaktu ze stronami; 

c) kultura  spotkania  mediacyjnego  (oczekiwania  mediatora  wobec  stron postępowania 

mediacyjnego; 

d) Mediacja umowna i ze skierowania sądu – podobieństwa i różnice. 

 

 

16:30 -17:45 –  Dyrektor Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji – Anna Bicz - Kordonets 

Wpis na Listę Stałych Mediatorów i działalność mediatora  w Ośrodku Mediacji.  

 

 

17:45 – 18:00 Zamknięcie szkolenia – podsumowanie.  

 


