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Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na
kolejną edycję warsztatów szkoleniowych:

„Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów Kurs podstawowy, 40 godzin”.

Termin: 23 września – 8 października 2017 r. (Zjazdy: 23-24.09 oraz 7-8.10 2017; sob. godz. 09.30-19.30 /
nd. godz. 9.00-19.00)
Warsztaty poprowadzi Maciej Tański Prezes Centrum Mediacji Partners Polska.
Koszt od osoby:
1569,00 zł / 1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto*).
Miejscem zajęć będzie siedziba Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. L. Rydygiera 17 lok. U01 w Warszawie.
UWAGA!!! *Niższa cena dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających
składki członkowskie. Ceny zostały skalkulowane dla grup 12 osobowych, obejmują uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz lunch i przerwy kawowe. Koszty dojazdu, noclegi uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Mediacja jest realną i dostępną alternatywą w rozmaitych obszarach konfliktu. Mediator umożliwia stronom
skupienie się na kluczowych aspektach sporu, prowadzenie rozmów w bezpiecznej atmosferze, a przede wszystkim
dzięki swojej eksperckiej wiedzy i doświadczeniu umiejętnie prowadzi strony w trakcie negocjacji.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem
polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa, która przygotowana została przez Ministerstwo Gospodarki we
współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i zakłada upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu
w sprawach cywilnych. Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które
mają zachęcać strony do prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku
postępowania sądowego a także zapewnić odpowiednią jakość usług mediacyjnych. Przyjęte zmiany mają na celu
skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli jak
i państwa.
Środowisko prawników, a w szczególności notariuszy, pełni istotną rolę w promowaniu oraz upowszechnianiu
mediacji. Jako reprezentanci interesów lub doradcy swoich interesantów, działający na rzecz korzystnego dla nich
rozwiązania, stanowią grupę, która szczególnie dobrze powinna orientować się w zakresie rozwiązywania konfliktów,
zachęcać do korzystania z mediacji oraz umiejętnie wdrażać umiejętności i techniki mediacyjne w swojej praktyce
prawnej.
Program szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest osobom zainteresowanym pełnieniem roli mediatora i obejmuje intensywny praktyczny
warsztat z zakresu podstawowych umiejętności mediacyjnych m.in. takich jak:
1. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
2. Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
3. Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji,
4. Rola mediatora i zasady mediacji,
5. Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
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6. Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie,
7. Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia,
8. Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA),
9. Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
10. Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
11. Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne,
12. Rola prawa i prawników w mediacji.
Zakres i program szkolenia jest zgodny ze „Standardami szkolenia mediatorów” Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 2007 r.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej (ćwiczenia, gry symulacyjne, analiza przypadków, dyskusje,
praca w małych grupach, analiza własnych zachowań, dzielenie się doświadczeniami oraz wykłady).
Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie co najmniej na 7 dni przed wybranym szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz
znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.
Warunki rezygnacji:
1.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone
zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
2.
W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni
przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.
Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110
UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń,
o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 7 dni przed danym szkoleniem.
Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

