
10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 1-2, tel. 895190347 
www.cam.olsztyn.pl 

 

Olsztyn, 20 września 2019 r. 

 
 
 
 

                            
 
 
 

 

Znak sprawy:  OL.289.W.2019 

 

 
Szanowni Państwo  

-wszyscy-  
(województwa warmińsko-mazurskiego)  

 

                Szanowni Państwo,  

 Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie, zaprasza 
na „II Warmińsko- Mazurskie Forum Wymiany Doświadczeń w Mediacji Gospodarczej”, 
które odbędzie w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Współorganizatorem wydarzenia jest Sąd 
Okręgowy w Olsztynie. Forum zostało zaplanowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 
ramach działania 2.17 skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER.02.17.00-IP.04- 00-010/16). 

  Forum Wymiany Doświadczeń to przede wszystkim miejsce 
prezentacji skutecznych narzędzi, które uczestnicy mogą szybko i sprawnie zaadoptować w 
codziennej pracy. W pierwszej części forum przedstawimy tematy poświęcone praktycznemu 
wymiarowi mediacji, druga część Forum Wymiany Doświadczeń to przede wszystkim miejsce 
wymiany doświadczeń i poglądów na temat poprawy procesu mediacyjnego na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. Chcemy aby Forum stało się źródłem inspiracji 
zarówno dla mediatorów, jak i uczestników mediacji (przedsiębiorców, przedstawicieli 
administracji, obywateli) oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (pracowników sądów 
i prokuratury). Podzieliśmy nasze Forum na dwie grupy, po 40 uczestników każde. 
Zapraszamy I grupę w dniu 15 października 2019 r., II grupa natomiast 16 października 2019 
r., do Sądu Okręgowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-535 Olsztyn. Udział w 
Forum jest bezpłatny.  

 W ciągu ostatnich lat zaszły bardzo widoczne zmiany cywilizacyjne 
wynikające głównie z rozwoju technologii. Taki stan rzeczy niesie za sobą konsekwencje 
mające wpływ na funkcjonowanie zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. W wielu 
dziedzinach poszukuje się nowych, przystających do obecnej rzeczywistości rozwiązań. 
Również w procesie rozwiązywania konfliktów w tym postępowaniach sądowych, mediacji i 
arbitrażu wymagane jest podejmowanie innowacyjnych działań, gdyż metody tradycyjne nie 
przynoszą pożądanych efektów.  

  
 

WOJEWÓDZKIE  
CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI 

W OLSZTYNIE 
Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu 

i Mediacji 
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 Celem Forum Wymiany Doświadczeń Mediacyjnych jest wymiana 
doświadczeń po przez metodę peer learning, czyli nauka przez wymianę wiedzy sędziów, 
prokuratorów, urzędników, naukowców, przedsiębiorców i mediatorów. Wykorzystanie 
metody peer learning w kształceniu polega na pracy grupowej, w czasie której uczestnicy mają 
możliwość wzajemnej wymiany informacji i umiejętności, opartych na własnej analizie, z 
pominięciem formy oficjalnej. Jej efektem jest dochodzenie do wspólnych wniosków, celów, 
czyli utrwalenie analizowanych treści. W ten sposób uczestnicy rozmawiając ze sobą, 
przyswajają sobie kompetencje niezbędne do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości, a peer 
learning to nic innego, jak dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi ludźmi.  

 Zagadnienia zostaną przedstawione w formie paneli dyskusyjnych, 
składających się z wystąpienia Prelegenta/Eksperta, którzy specjalizują się w zakresie mediacji, 
jako wprowadzenia do poruszanej tematyki oraz dyskusji.  

 W związku z powyższym, wracam się z uprzejmą prośbą o 
wypełnienie oraz podpisanie przez osoby zainteresowanie udziałem w Forum załączonego 
formularza oraz przesłanie go drogą mailową na adres maja@instytut.info.pl do dnia 30 
września 2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Forum oraz zapoznania się z programem. 

 

 

Z wyrazami szacunku  

 

dr Paweł Drembkowski 
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PRELEGENCI/ EKSPERTA/ PROWADZĄCY PANELE 

 

SSO Jolanta Biernat-Kalinowska- Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, Koordynator do Spraw 
Mediacji w Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim oraz wykładowca na aplikacji radcowskiej w Izbie Radców Prawnych w Olsztynie 

 

Dr Adam Zienkiewicz- Doktor nauk prawnych, radca prawny, mediator stały Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, adiunkt w Katedrze Prawa 
Konstytucyjnego WPiA UWM w Olsztynie. Autor rozprawy doktorskiej poświęconej mediacji w 
sprawach cywilnych, obronionej na WPiA UMCS w Lublinie. W latach 2010-2016 kierownik i 
wykładowca studiów podyplomowych „Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów” 
WPiA UWM w Olsztynie. Wykładowca mediacji w Centrum Alternatywnego Rozwiazywania Sporów 
WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 
Krajowej Rady Radców Prawnych. Autor i współautor 5 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów 
naukowych poświęconych mediacji i innym formom polubownego rozwiazywania sporów (ADR), 
opublikowanych w kraju i zagranicą (m.in. w Austrii, Niemczech, Rosji i USA). 

 

adw. Anna Zielińska – Turek- Adwokat, członek Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, Kierownik Centrum 
Mediacyjnego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, wieloletni mediator 
w sporach sądowych i pozasądowych w szczególności w sprawach gospodarczych, w sprawach z 
zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa spadkowego oraz w sprawach 
pracowniczych, stały mediator z listy prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz z 
listy Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i 
listy Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, prowadzi 
wykłady z zakresu mediacji oraz warsztaty mediacyjne, propagatorka idei mediacji, uczestnik licznych 
spotkań z młodzieżą dotyczących mediacji w tym mediacji rówieśniczych i szkolnych.  

 

Agnieszka Abramczyk- Czynny mediator, wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie 
Okręgowym w Bydgoszczy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań 
mediacyjnych gospodarczych, cywilnych i karnych skierowanych z sądu oraz pozasądowych. 
Współzałożycielka i wiceprezes fundacji „Gildia Mediacyjna” w Toruniu, współzałożycielka Centrum 
Mediacji przy Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w 
Bydgoszczy i Toruniu. Opiekun merytoryczny i prowadząca studia podyplomowe Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu w obszarze mediacji.  Opiekun „Koła Naukowego Psychologii Mediacji i 
Negocjacji” w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Przedsiębiorca - właścicielka firmy 
„Porozumienie AB”, w ramach, której prowadzi szkolenia, warsztaty, spotkania i konsultacje w 
obszarze komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów w oparciu o metody ADR(ang. 
Alternative Dispute Resolution). Absolwentka Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły 
Bankowej w Toruniu w specjalności Psychologia w Zarządzaniu a także Negocjacje w Usługach 
Finansowych oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy studiów podyplomowych w zakresie 
Negocjacji i Mediacji, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika studiów podyplomowych Prawa handlowego. 
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Janusz  Kaźmierczak - filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię 
studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie (praca 
licencjacka z zakresu filozofii dialogu) zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie, gdzie napisał 
badawczą pracę magisterską nt. „"Sposoby radzenia sobie przez mediatorów z sytuacjami trudnymi w 
mediacji rodzinnej". W latach 2010 - 2015 roku współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym 
w Toruniu. Mediator stały wpisany na listy stałych mediatorów ws. cywilnych prowadzone przez 
prezesów sądów okręgowych w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Mediator i trener w Fundacji 
Pracownia Dialogu w Toruniu. Mediator w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy, gdzie 
prowadzi sprawy gospodarcze. Absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny 
Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania 
Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV kadencji w latach 2019 - 2023. 

 

Patryk Jarosz- aplikant III roku aplikacji radcowskiej oraz doktorant na IV roku studiów III stopnia na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Katedrze Prawa 
Międzynarodowego Publicznego, na którym uzyskał wcześniej tytuł magistra prawa, ponadto ukończył 
studia inżynierskie na kierunku informatyka, specjalizacja inżynieria systemów informatycznych na 
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Posiada 
doświadczenie pracy w dziale prawnym firmy oraz w kancelarii radców prawnych. Znaczna część jego 
aktywności zawodowej skupia się na pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Brał udział w 
przeprowadzaniu licznych mediacji cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Uczestniczył w wielu 
konferencjach naukowych. 
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PROGRAM 

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ MEDIACYJNYCH 

PANEL I 

8:00-9:00 Rejestracja uczestników 

9:00-9:10 Otwarcie konferencji 

  Prezes WCAM w Olsztynie dr Paweł Drembkowski  

  Przedstawiciel Sądu Okręgowego w Olsztynie  

9:10-10:40 I blok dyskusyjny- temat: 

Ugoda mediacyjna – przepisy, postępowanie i warunki zatwierdzenia przez sąd. SSO Jolanta Biernat 
Kalinowska 

Paradygmat ewaluatywny i transformatywny w mediacji gospodarczej (art. 183 zn. 3a kpc) a skuteczność 
zawierania ugód. Janusz Kaźmierczak 

10:40-11:00 Przerwa kawowa 

11:00-12:30 II blok dyskusyjny- temat: 

Bezstronność i neutralność mediatora - dylematy praktyki mediowania w sprawach cywilnych i 
gospodarczych. Dr Adam Zienkiewicz 

Praca mediatora- między teorią a praktyką. Agnieszka Abramczyk 

12:30-13:15 Obiad 

13:15-14:45 III blok dyskusyjny- temat: 

Rola spotkań przed mediacyjnych w mediacji gospodarcze, rodzinnej, karnej. Agnieszka Abramczyk 

Techniki stosowane przez mediatora/mediatorkę w mediacji gospodarczej. Janusz Kaźmierczak 

14:45-15:05 Przerwa kawowa 

15:05-16:35 IV blok dyskusyjny- tematy: 

Koszty mediacji – aspekty praktyczne oraz regulacje prawne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

ustawą z dnia 04 lipca 2019r. o zmianie ustawy -Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw.  Anna 

Zielińska- Turek 

  Transgraniczna mediacja gospodarcza na przykładzie Polski i Niemiec. Patryk Jarosz 

16:35-17:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
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PANEL II 

8:00-9:00  Rejestracja uczestników 

9:00-9:10  Otwarcie konferencji 

  Prezes WCAM w Olsztynie dr Paweł Drembkowski  

  Przedstawiciel Sądu Okręgowego w Olsztynie  

9:10-10:40 I blok dyskusyjny- temat: 

  Pułapki w pracy mediatora. Agnieszka Abramczyk 

Skuteczny mediator/mediatorka gospodarczy/a. Perspektywa sądu, stron i pełnomocników. Janusz 
Kaźmierczak  

10:40-11:00  Przerwa kawowa 

11:00-12:30 II blok dyskusyjny- temat: 

Prawnik w mediacji jako aktywny uczestnik procesu mediacyjnego. Anna Zielińska- Turek 

Ugoda mediacyjna – przepisy, postępowanie i warunki zatwierdzenia przez sąd. SSO Jolanta Biernat 
Kalinowska 

12:30-13:15 Obiad 

13:15-14:45 III blok dyskusyjny- temat: 

Współpraca mediatora z Sądem i ośrodkami mediacyjnymi.  Agnieszka Abramczyk 

Wyzwania etyczne w pracy mediatora/mediatorki gospodarczego/ej.. Janusz Kaźmierczak 

14:45-15:05 Przerwa kawowa 

15:05-16:35 IV blok dyskusyjny- tematy: 

   Standardy prowadzenia mediacji. Anna Zielińska- Turek 

  E-mediacja jako innowacyjny sposób rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Patryk Jarosz 

16:35-17:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
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Formularz zgłoszenia udziału na 

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ MEDIACYJNYCH 

 

Termin: ………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko uczestnika: 

………………………………………………………………………………………………..… 

Miejsce pracy: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zajmowane stanowisko: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail:  

………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu:………………………………………………………………………………… 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 

MEDIACYJNYCH. 

 

 


