
„JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ROZWIĄZYWAĆ SPORY BIZNESOWE – PRAWNE 
ASPEKTY MEDIACJI”

Kiedy: 17 listopada 2015 r.
Start godzina: 10:00

Koniec: 14:00
Miejsce: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie – sala konferencyjna

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

Zbliżająca się nowelizacja Kodeksu Postepowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze 
wspieraniem  polubownych  metod  rozwiązywania  sporów  jest   doskonałą  okazją  na  poznanie  zalet 
mediacji i jej prawnych aspektów w obliczu nadchodzących zmian.
Uczestnicy  seminarium  poznają  sposoby,   jak  pomimo  różnicy  zdań  zakończyć  konflikt  zachowując 
równocześnie  efektywność biznesową i  kontynuując dalszą współpracę. Biorący udział w seminarium 
dowiedzą się jak konstruować klauzule mediacyjne będące częścią umów z partnerami biznesowymi. 
Poznają prawne aspekty postępowania mediacyjnego i  możliwości  skorzystania z nich w konkretnych 
sytuacjach.  Dzięki  uczestnictwu  w  seminarium  poznają  korzyści  z  płynące  z  polubownych  metod 
rozwiązywania  sporów  –  oszczędność  czasu  i  pieniędzy,  możliwość  honorowego  zakończenia  sporu, 
zachowanie kontroli nad sposobem  rozwiązania oraz utrzymanie relacji biznesowych.

Program szkolenia

1. Rozstrzygać czy rozwiązywać – mediacja a sąd.
2. Źródła potencjalnych sporów biznesowych.
3. Klauzule mediacyjne – istotny element umowy.
4. Dlaczego warto mediować? 
5. Ugoda mediacyjna a ugoda sądowa – „za” i „przeciw”.
6. Idzie „nowe” – nowelizacja KPC a polubowne metody rozwiązywania sporów.

Trener

Magda  Bellwon  –  prawnik,  mediator,  negocjator,  trener,  wykładowca. Absolwentka  Uniwersytetu 
Gdańskiego  Wydziału  Prawa  i  Administracji,  kierunek  prawo. Ukończyła  Podyplomowe  Studium  z 
Mediacji,  Negocjacji  i  innych  Alternatywnych  Metod  Rozwiązywania  Sporów  na  Wydziale  Prawa  i 
Administracji  Uniwersytetu  Warszawskiego  oraz  inne  formy  dokształcające.  Trener,  absolwentka 
Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich na SWPS. Od ośmiu lat praktykujący mediator, prowadzący 
mediacje pracownicze, gospodarcze i cywilne. W swojej pracy wspiera tych, którzy doświadczyli  sytuacji 
konfliktowych tak aby  znaleźli  pozytywne rozwiązanie mimo różniących ich zdań. Założycielka  firmy 
„Conseo”,  inicjatorka  „Salonu  Mediatora”  –  miejsca  cyklicznych  spotkań  dla  praktyków  mediacji  i 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. 

Dla kogo?
• przedsiębiorcy,  właściciele 

firm, 
• kadra kierownicza instytucji,
• specjaliści HR,
• menadżerowie,

• oraz  do  wszystkich  osób,  które  prowadzą  działalność 
gospodarczą, makro i mikro przedsiębiorców, chcących 
lepiej  poznać  polubowne  metody  rozwiązywania 
sporów



• inwestorzy,  wykonawcy, 
podwykonawcy, 

• adwokaci, radcowie prawni
•

Formuła szkolenia

• warsztat z elementami wykładu,
• dyskusja z uczestnikami,
• analiza  sporów  biznesowych  w  oparciu  o 

przykłady  podane  przez  uczestników 
szkolenia

• przykłady  klauzul  mediacyjnych  i  ich 
wykorzystania w oparciu o rzeczywiste spory 
gospodarcze,  które  były  przedmiotem 
postepowania mediacyjnego.

• symulacja mediacji gospodarczej




