
Opis warsztatów podczas konferencji „Mediacje – podstawy prawne i praktyka stosowania” 

 

1. Mediacja – metodą rozwiązywania konfliktów pracowniczych 

Prowadzący: mediator Grażyna Górska 

 

Słuchacze podczas warsztatów: 

- dowiedzą się czym jest konflikty w miejscu pracy i na czym polega jego specyfika, 

- zrozumieją szczególną rolę mediatora i jego zadania, 

- poznają narzędzia stosowane przez mediator i podstawowe techniki, 

- zobaczą przebieg mediacji pracowniczej (symulacja mediacji), 

- dowiedzą się, czy mediacja w sprawach o mobbing jest możliwa 

 

Biogram: Grażyna Górska - mediator stały wpisany na listę stałych mediatorów w sprawach 

cywilnych  przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu,  Opolu, Sieradzu i Świdnicy. Założycielka i 

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych. Certyfikowany trener i egzaminator 

VCC (Vocational Competence Certyficate). Właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej Grażyna 

Górska w Oławie, specjalizujące się w mediacjach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych  i 

rodzinnych. 

 

2. Mediacja w sprawach gospodarczych 

Prowadzący: mediator Magdalena Cetera 

 

Słuchacze podczas warsztatów: 

- poznają założenia  negocjacji problemowych w odniesieniu do zasad Koncepcji Harwardzkiej, na 

której opiera się idea mediacji; 

- pogłębienie tematyki negocjacji problemowy poprzez grę symulacyjną – formularz negocjacji. - 

wprowadzenie tematów związanych z metodologią mediacji, w tym pracy mediatora – 

przeprowadzenie ćwiczenia komunikacyjnego; 

- ostatni etap warsztatu – casy study – symulacja mediacji w sprawie gospodarczej dot, naruszenia 

praw do znaku towarowego. 

 

Biogram: od 2003 roku mediator stały ds. karnych i cywilnych przy Sądach Okręgowych we 

Wrocławiu, Legnicy i Opolu. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe głównie w sprawach 

gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i prawa pracy oraz specjalistyczne szkolenia i warsztaty z 

mediacji i rozwiązywania konfliktów. 



3. Mediacja – proces porozumienia w sporach rodzinnych 

Prowadzący: radca prawny, mediator Agnieszka Templin 

 

Uczestnik warsztatów mediacji w sprawach rodzinnych nabędzie umiejętności m.in. w obszarze: 

-mediacji jako formy rozwiązania konfliktów rodzinnych; 

- pozna etapy mediacji oraz role samych stron (będących w konflikcie) i mediatora w czasie 

posiedzeń mediacyjnych; 

-budowania porozumienia w czasie sesji mediacyjnych; 

- zawierania i samego już funkcjonowania ugody mediacyjnej. 

 

 

Biogram: radca prawny od 2004 roku wpisany jest na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we 

Wrocławiu i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego Jest także mediatorem stałym wpisanym 

na listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu od 2012 roku oraz mediatorem w Ośrodku Mediacji przy 

OIRP we Wrocławiu. Pełni funkcję Kierownika Ośrodka Mediacji przy OIRP we Wrocławiu. Chętnie 

dzieli się swoją wiedzą prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz kształci również  

przyszłych radców prawnych, prowadząc zajęcia z aplikantami radcowskimi w OIRP we Wrocławiu. 

 

 

4. Mediacja w sprawach zdarzeń niepożądanych w medycynie, kosmetologii i sztuce tatuażu 

Prowadzący: mgr Paweł Jagielski 

 

Słuchacze podczas warsztatów: 

- nabędą podstawową wiedzę dot. mediacji, jej unormowanie prawne, podstawowe zasady oraz 

zapoznają się z umiejętnościami jakimi powinien posługiwać się mediator. 

- podczas warsztatów przedstawiona zostanie możliwość stosowania mediacji w dziedzinach 

błędów medycznych, kosmetologii oraz sztuce tatuażu. 

-elementem warsztatów będzie uwypuklenie różnic pomiędzy zdarzeniami niepożądanymi w 

medycynie a dziedzinach kosmetologii czy tatuażu, co ma doniosłe znaczenie dla 

odpowiedzialności. 

- słuchacze wezmą czynny udział w symulacji mediacji na podstawie przygotowanego scenariusza 

przez prowadzącego. 

- na koniec słuchacze staną się uczestnikami dyskusji dot. roli mediacji oraz jej zapotrzebowania w 

współczesnej judykaturze. 



 

Biogram: doktorant n. praw. Uniwersytetu SWPS, wykładowca akademicki, a także pełnomocnik 

prawny, właściciel kancelarii doradztwa prawnego KDP Jagielski, Członek Zarządu oddziału 

terenowego stowarzyszenia pacjentów ,,Primum Non Nocere’’. Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Rady 

Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji. Centrum zainteresowań naukowych, 

koncentruje się m. in. w tematyce odpowiedzialności karnej lekarza za skutki błędów medycznych, 

a także w mediacji z zakresu niepożądanych zdarzeń medycznych, kosmetycznych i w sztuce tatuażu. 


