
Zaproszenie na szkolenie/warsztaty dla osób zainteresowanych 
prowadzeniem mediacji 
 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy,  
 
W imieniu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie, serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które 
dysponują już wiedzą teoretyczną na temat mediacji, a chciałyby także uzyskać dodatkowe 
doświadczenie oraz praktyczną wiedzę w tym zakresie, do udziału w dwudniowych warsztatach, 
których celem jest uzyskanie i rozwinięcie praktycznych umiejętności w prowadzeniu postępowań 
mediacyjnych oraz podniesienie związanych z tym kompetencji.   
 
Warsztaty skierowane są przede wszystkim do osób, które ukończyły już podstawowe szkolenie w 
zakresie prowadzenia mediacji. Jego adresatami są radcowie prawni i aplikanci radcowscy naszej Izby, 
którzy są mediatorami Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie jak i osoby niezrzeszone w tym 
Ośrodku.  
 
Planowany program szkolenia/warsztatów obejmuje: 
Dzień I.  
Wprowadzenie teoretyczne – wykład (5 godz. dydaktycznych): 
- zasady i przebieg procesu mediacji; 
- warunki skuteczności mediacji; 
- „Koncepcja Harwardzka” – zasady rokowań ukierunkowanych na konsensus; 
- umiejętności mediacyjne w procesie poszukiwania konsensusu; 
 
Metodyka mediacji – warsztaty (5 godz. dydaktycznych): 
- komunikacja w mediacji – parafraza, odzwierciedlenie uczuć, podsumowanie, klaryfikacja, 
dowartościowanie, przeformułowanie, pytania w mediacji; 
 
Dzień II. 
Doskonalenie technik mediacyjnych – warsztaty (10 godz. dydaktycznych): 
- efektywność mediacji – budowanie zrozumienia, przełamywanie impasu, rozmowy na osobności, 
rozpoznanie potrzeb, sytuacje trudne – prace z oporem, wentylacja, poszukiwanie wspólnego 
stanowiska,  
- symulacje przypadków. 
 
Ewentualne, drobne modyfikacje w proponowanym programie szkolenia mogą wynikać z chęci 
ograniczenia omawiania zagadnień teoretycznych na rzecz zwiększenia ilości ćwiczeń praktycznych.     
    
Warsztaty poprowadzą doświadczeni mediatorzy w osobach: 
1/ Pani Magdaleny Cetery – od 2003 r. mediatora stałego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. 
Współautorkę i wykładowcę Podyplomowego Studium Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; 
 
2/ Pani Doroty Fedorowskiej – od 2003 r. mediatora stałego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. 
Współautorkę i wykładowcę Podyplomowego Studium Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Trenera rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo 
Psychologicznego oraz STOP.  
 
Miejsce warsztatów: Szczecin (siedziba OIRP w Szczecinie przy ul. Rayskiego 23/3) 
 



Termin warsztatów: 2-3 grudnia 2017 r. 
Całkowity koszt warsztatów:  890 zł brutto (rozliczany fakturą VAT wystawianą przez prowadzących) 
- przy założeniu, że w warsztatach weźmie udział min. 15 osób.  
 
W przypadku braku zainteresowania szkoleniem przez minimalną ilość 15 osób, po przeprowadzeni 
konsultacji z osobami, które zgłosiły swój udział, zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu 
warsztatów po ewentualnej wyższej cenie lub o rezygnacji z warsztatów.  
 
Maksymalna ilość osób uczestniczących w warsztatach: 20.  
 
Za udział w 20 godzinnych warsztatach, jego uczestnikom zostanie również przyznanych 40 pkt. 
szkoleniowych.  
 
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres 
mediacje@oirp.szczecin.pl najpóźniej do dnia 15 października 2017 r.  
 
 
Serdecznie zapraszamy 
r.pr. Tomasz Picheta 
Przewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie 
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