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Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do 

udziału w bezpłatnym webinarium symulacyjnym online organizowanym w ramach cyklu webinarów 

o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych: 

 

Mediacja w sprawach gospodarczych 

 

Szkolenie w formie webinaru skierowane jest przede wszystkim do mediatorów w sprawach 

gospodarczych, jak i mediatorów innych specjalności planujących mediować sprawy gospodarcze, a 

chcących porozmawiać o napotykanych problemach i wątpliwościach oraz do innych osób 

zainteresowanych mediacją gospodarczą. 

W formie warsztatowej zajmiemy się odrębnościami mediacji gospodarczej, zwłaszcza w zakresie jej 

uczestników i przedmiotu, komunikacji i emocji, organizacji i przepisów. 

Przeprowadzimy symulację mediacji w sprawie gospodarczej wraz z jej omówieniem. 

 

Szkolenie w formie webinaru o tematyce Mediacja w sprawach gospodarczych odbędzie się w dniu 

28 września 2021 r. w godzinach 16.30-20.00 za pośrednictwem platformy ClickMeetnig. 

 

Webinar zorganizowany zostanie w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego 

Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: 

lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.* 

*Bezpłatne webinaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu 

przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych 

oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. 
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Dane wydarzenia: 

Początek: 28 września 2021 r. godz. 16.30 

Koniec: 28 września 2021 r. godz. 20.00 

Miejsce: online – platforma ClickMeeting – link do wydarzenia zostanie przesłany osobom 

zakwalifikowanym 

Prowadzący: 

Jakub Świtluk - mediator gospodarczy z ponad 10-letnią praktyką, prawnik, menadżer i dyplomowany 

trener, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL i redaktor kalendarium wydarzeń 

oMediacji.pl, współpracujący również z CM Lewiatan, CM przy KNF i kilkoma innymi organizacjami 

mediacyjnymi. 

Koszt udziału: 

Udział w szkoleniu w formie webinaru jest bezpłatny. 

Warunki udziału: 

1. Miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie jednego z województw: województwo 

lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie lub małopolskie. 

2. Wypełnienie i dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych do Organizatora 

(formularz zgłoszenia na szkolenie oraz oświadczenie Uczestnika projektu – RODO):  

- e-mailem na adres: webinarkrm@kul.pl  

- pocztą tradycyjną na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Projektów 

Międzynarodowych, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin lub 

- złożenie ww. dokumentów osobiście w siedzibie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 

II, Dział Projektów Międzynarodowych, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. CTW-19. 

Termin zgłoszeń: 

Termin przesyłania zgłoszeń: do 22 września 2021 r. lub do wyczerpania miejsc. Ze względu na 

ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w szkoleniu w formie webinaru decydować będzie data 

wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora (KUL). 

Szczegóły organizacyjne: 

Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku 

braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji. 

Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie e-

mail wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie 

bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów 

IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej. 

Osoby zakwalifikowane w dniu 27 września 2021 r. otrzymają wiadomość e-mail z linkiem 

umożliwiającym uczestnictwo w wydarzeniu. 
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Aby cieszyć się możliwie jak najlepszą jakością przekazu, prosimy o upewnienie się czy Państwa 

komputer posiada: 

 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); 

 System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana 

najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. 

 Najnowszą wersję Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. 

 Wyłączony Skype. 

Webinarium odbywa się przy pomocy platformy ClickMeeting. 

W czasie szkolenia mogą Państwo: 

 zadawać pytania w każdym momencie webinarium na webchacie po prawej stronie interfejsu, 

 zgłaszać problem poprzez kliknięcie ikonki zębatki, 

 podnosić rękę symbolicznie zaznaczając ikonkę dłoni podniesionej w górę w oknie webchatu, 

 wyrazić opinię w ankiecie o jakości webinarium po jego zakończeniu. 

Dodatkowe informacje: 

Szczegóły projektu oraz Regulamin rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: 

https://www.kul.pl/projekt-krm-upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-

poprzez-podniesienie-kompetencji-mediatorow,110098.html 

oraz w zakładce Rekrutacja (https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html)  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: e-mail: webinarkrm@kul.pl  
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