
PROGRAM SZKOLENIA 
Szkolenie realizuje Standardy Szkolenia Mediatorów opracowane przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych 

Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz spełnia wymagania w zakresie 

posiadanej wiedzy teoretycznej dla wpisu na listę stałych mediatorów. 

piątki – 16-20 
- soboty i niedziele – 8.30 – 17.00 

 z przerwą (12.30 – 13.00) 
 

I. Procedura mediacji – 10 h 
 

- Przebieg postępowania mediacyjnego (etapy mediacji wraz z ich charakterystyką); 
- Zasady mediacji (rozróżnienie podstawowych zasad mediacji wraz z ich charakterystyką oraz 

wskazaniem zachowań, które należy zastosować w sytuacji zagrożenia przestrzegania zasad); 
- Uczestnicy postępowania mediacyjnego; 
- Rola mediatora (mediator jako menadżer konfliktu, mediacja ewaluatywna/ facylitatywna/ 

transformatywna, etyka zawodu mediatora, prawa i obowiązki mediatora); 
- Rola pełnomocnika w mediacji; 
- Zastosowanie mediacji (wskazania i przeciwwskazania do stosowania mediacji  

w poszczególnych rodzajach konfliktu). 
 
 
 



II. Psychologiczne aspekty postępowania mediacyjnego – 4 h 
 

- Konflikt (psychologiczne aspekty powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktu); 
- Koło konfliktu wg Christophera Moore’a (rodzaje konfliktu i ich specyfika, rozróżnianie); 
- Sposoby rozwiązywania konfliktu (negocjacje, mediacje, arbitraż, med.-arb, sąd); 
- Podstawowe pojęcia negocjacyjne (pozycje, interesy, BATNA, WATNA, ZOPA). 

 
 
 

III. Prawne i organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego – 6 h 
 

- Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji; 
- Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego; 
- Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości; 
- Prowadzenie dokumentacji; 
- Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego; 
- Organizacja komunikacji w mediacji (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza, neutralny 

język); 
- Techniki na impas w mediacji; 
- Analiza i diagnoza konfliktu (ocena, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie, 

identyfikacja pozycji, potrzeb i interesów każdej ze stron, przechodzenie od pozycji do 
interesów). 

 
 
 
 



IV. Trening praktyczny i podsumowanie – 20 h 
 

- Prowadzenie całego postępowania mediacyjnego przez uczestników szkolenia (zamiana ról na 
poszczególnych etapach mediacji); 

- Przygotowanie dokumentacji z mediacji; 
- Pełnomocnik w mediacji (trening postępowania mediacyjnego przy uczestnictwie pełnomocnika 

po jednej/obu stronach konfliktu); 
- Mediator w sądzie; 
- Komediacja; 
- Współpraca mediatora z innymi specjalistami (biegły, notariusz); 
- Superwizja (wzajemna ocena uczestników) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OSOBY PROWADZĄCE: 
 

DR TOMASZ CYROL - adwokat, mediator (od 2010 r.), doktor nauk prawnych. Członek International Bar Association 
(członek zarządu Mediation Committee IBA oraz przedstawiciel Mediation Committee na Europę oraz Polskę). Członek 
Towarzystwa Akademickiego oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Ekspert z zakresu negocjacji, m.in. 
ukończone szkolenia w ramach Harvard Law School Program on Negotiation (Cambridge, MA) i mediacji, m.in. 
Psychological Mediation and Mediation Advocacy Course (Regent’s University London) oraz innych alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów. Wykładowca akademicki (adiunkt w UP Kraków) i trener w zakresie mediacji. 

 



MAŁGORZATA ROSZKOWSKA – radca prawny, mediator (od 2012 r.). Wykładowca studiów podyplomowych w 
zakresie mediacji i innych metod ADR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na 
szkoleniach dla radców prawnych i aplikantów radcowskich prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w 
Krakowie z zakresu negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem. Trener mediacji i negocjacji. Członek Sekcji 
Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda oraz Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautorka uwag do projektów zmian regulacji prawnych 
dotyczących mediacji. Autorka publikacji z zakresu mediacji. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w 
Barcelonie. 

 


