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PAŹDZIERNIKA

2018
KONFERENCJA

MEDIACJA W SPRAWACH
CYWILNYCH I GOSPODARCZYCH
– AKTUALNE PROBLEMY,
WYZWANIA I PERSPEKTYWY

organizowana
w ramach projektu
„Skuteczne
kierowanie spraw
gospodarczych
do mediacji” *

* Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17
Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

O KONFERENCJI
Konferencja skierowana jest do pracowników wymiaru sprawiedliwości, mediatorów specjalizujących się
w mediacjach cywilnych lub gospodarczych. Uczestnikami konferencji poza w/w będą przedstawiciele
Ministerstwa Sprawiedliwości, mediatorzy – trenerzy,
prawnicy, pracownicy naukowi z Polski i zagranicy.

1. SESJA ODCZYTOWA
Wykłady plenarne wygłoszą:
Dr Aneta Biały, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, Ministerstwo Sprawiedliwości
Iwona Karpińska - Królikowska, Polskie Centrum Mediacji
Peter Daszkowski, Wolf Thesis (Niemcy)
Assoc. prof. dr. Natalija Kaminskienė, Mykolas Romeris
University (Litwa)

Celem konferencji jest szeroko zakrojona dyskusja poświęcona problematyce oceny mediowalności
spraw kierowanych do sądów w Polsce, analiza dostępnych narzędzi kierowania spraw do mediacji oraz
przedstawienie wniosków ze szkoleń obejmujących
w/w zagadnienia, które prowadzone były w bieżącym roku w całej Polsce.

2. SESJA DYSKUSYJNA
W ramach konferencji odbędą się dwa moderowane panele
dyskusyjne:
Panel dyskusyjny 1: „Aktualna sytuacja w zakresie oceny
mediowalności spraw cywilnych i gospodarczych kierowanych
do mediacji oraz narzędzi stosowanych w praktyce”
Panel dyskusyjny 2: „Wnioski i rekomendacje w zakresie oceny
mediowalności i stosowanych narzędzi”

Efektem prac konferencyjnych będzie opracowanie
poradnika dla pracowników wymiaru sprawiedliwości
obejmującego praktyczne wskazówki, w tym wzory
pism, z zakresu oceny mediowalności spraw i narzędzi
skutecznego kierowania spraw do mediacji. Poradnik
będzie stanowił pomoc i narzędzie dla pracowników
wymiaru sprawiedliwości, co w dalszej perspektywie
przyczyni się do wzrostu liczby spraw kierowanych do
mediacji.
Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do Lublina!

Organizatorzy

3. SESJA PODSUMOWUJĄCA

Wszystkie sesje będą odbywały się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II przy Alejach Racławickich 14, budynek Centrum Transferu
Wiedzy 114 (CTW).
Czas trwania konferencji: 8.30 do 16.30, w tym przerwa kawowa i obiadowa.
Koszty dojazdu i ewentualnego noclegu uczestnicy konferencji ponoszą
we własnym zakresie.
Trwają prace nad programem konferencji, który zostanie podany Państwu
do wiadomości do 10 października br. Zapraszamy do śledzenia aktualności
na naszej stronie www.kul.pl/aktualnosci
Wszelkie pytania, sugestie prosimy kierować pod adres: szkol.mediacje@kul.pl
lub telefonicznie: (81) 445 41 75.

