Centrum Arbitrażu i Mediacji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach on-line o tematyce
dotyczącej mediacji
Spotkania skierowane są przede wszystkim do mediatorów oraz przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwości z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego,
zainteresowanych tematyką mediacji, chcących porozmawiać o napotykanych problemach
i wątpliwościach dotyczących kierowania spraw do mediacji czy też chcących wymienić się własnymi
poglądami i spostrzeżeniami w zakresie mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Celem spotkań jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego
w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru
sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów,
przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej
i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy mediatorów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
(zamieszkujących lub mających stały pobyt) w jednym z województw:
lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.
*Bezpłatne spotkania mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości 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.

Spotkania zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting.
Na spotkaniach nie obowiązują limity miejsc.

Aktualne terminy spotkań:
1. 7 października 2021 r. - online - dla osób z woj. lubelskiego,
Czas trwania: 16:00 - 20:30
Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 5 października 2021 r. do godz.
23:59.
2. 8 października 2021 r. - online - dla osób z woj. małopolskiego,
Czas trwania: 16:00 - 20:30
Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 6 października 2021 r. do godz.
23:59.
3. 21 października 2021 r. - online - dla osób z woj. podkarpackiego,
Czas trwania: 16:00 - 20:30
Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 19 października 2021 r. do
godz. 23:59.
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4. 22 października 2021 r. - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego.
Czas trwania: 16:00 - 20:30
Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 20 października 2021 r. do
godz. 23:59.

Zgłoszenie na spotkania organizowane dla danego województwa następuje poprzez
wypełnienie
formularza
on-line
dostępnego
na
stronie:
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

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.
Dr Sławomir Pilipiec - mediator stały z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, specjalizuje się
w mediacjach w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, dr nauk prawnych, nauczyciel
akademicki, radca prawny, trener, współpracuje z Centrum Mediacji przy KIRP w Warszawie oraz
z Ośrodkiem Mediacyjnym Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo”.
Katarzyna Piech - trener, mediator stały z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, mediator
LCAM, specjalizuje się w mediacjach w sprawach rodzinnych, karnych, cywilnych i gospodarczych,
Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu arbitrażu, mediacji i negocjacji prawniczych oraz
Mediacji w sprawach gospodarczych, uczestniczka licznych kursów i warsztatów o tematyce mediacji.
Koszt udziału:
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Warunki udziału:
1. Miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie jednego z województw: województwo
lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie lub małopolskie.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
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 po upływie terminu do nadsyłania zgłoszeń dla każdego z wydarzeń
otrzymają wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym uczestnictwo w wydarzeniu.
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Dodatkowe informacje:
Szczegóły projektu znajdują się na stronie internetowej:
https://www.kul.pl/projekt-krm-upowszechnienie-alternatywnych-metodrozwiazywania-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: rekrutmediacja@kul.pl

Spotkania zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „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, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.
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