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oferta warsztatów
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korzyści  dla 
uczestników

• poznanie procedury postępowania mediacyjnego w 
administracji

•  pozyskanie wiedzy dotyczącej umocowania prawnego 
mediacji w administracji publicznej

• pozyskanie wiedzy na temat przebiegu mediacji w 
postępowaniu administracyjnym i jej poszczególnych 
etapów
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informacje 
praktyczne

Zapisy

Po wypełnieniu załączonego
formularza i przesłaniu go na adres

m.lesniewski@th-szkolenia.pl otrzymują
Państwo maila zwrotnego,

potwierdzającego zakwalifikowanie
się wraz z numerem konta do

wpłat. Uiszczenie opłaty gwarantuje
miejsce w szkoleniu.

szkolenie szczególnie 
polecamy dla:

mediatorów

miejsce szkolenia

termin/godziny

cena

termin nadsyłania
zgłoszeń

GOLDEN FLOOR PLAZA 
al. J erozolimskie 123a 02-017 Warszawa

27.09.2017
9.00-15.00

590 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały 
szkoleniowe, przerwę kawową, lunch.

20.09.2017
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program szkolenia

Mediacje w postępowaniu administracyjnym:

1. Wybrane zagadnienia  w zakresie zmian związanych ze sposobami 
rozwiązywania i rozstrzygania sporów w postępowaniu administracyjnym, rola 
organów administracyjnych w postępowaniu mediacyjnym

2.Zasady  mediacji i zasady  prowadzenia postępowania mediacyjnego w 
sporach administracyjnych(m.in. analiza potencjalnych korzyści wynikających 
z wyboru mediacji w sporach administracyjnych, etapy mediacji z 
uwzględnieniem zadań i czynności mediatora)

3.Instrumentarium mediatora (m.in. rola mediatora w prowadzeniu sporów 
administracyjnych, techniki mediacyjne wspierające mediatora w 
prowadzeniu postępowania mediacyjnego, wynagrodzenie mediatora) 

4.Trening umiejętności mediacyjnych (m.in. zagadnienia praktyczne związane 
z przygotowaniem mediacji, dokonanie analizy i diagnozy sporu 
administracyjnego objętego mediacją, przygotowanie i sporządzenie 
dokumentacji mediacyjnej, ugoda mediacyjna) 

5. Symulacja mediacji w postępowaniu administracyjnym.



5

Trener prowadzący 
szkolenie

Magda Bellwon – mediator, trener

mediator, 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
liczne kursy i warsztaty z zakresu mediacji gospodarczych i polubownych metod rozwiązywania
sporów.
Członek Fundacji Rozwoju Mediacji z siedzibą w Warszawie. Wykładowca akademicki. Trener
umiejętności mediacyjnych, certyfikowany trener Action Learningu, facylitator.
Członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Od dziesięciu lat praktykujący mediator.
Prowadzi mediacje gospodarcze, pracownicze oraz cywilne. W swojej pracy wspiera tych,
którzy doświadczyli sytuacji konfliktowych tak aby znaleźli pozytywne rozwiązanie mimo
różniących ich zdań.
Właścicielka firmy „Conseo”, zajmującej się prowadzeniem mediacji, facylitacji oraz szkoleń z
zakresu umiejętności mediacyjnych, komunikacji i negocjacji.
Inicjatorka i współorganizatorka „Salonu Mediatora” – miejsca cyklicznych spotkań dla
praktyków mediacji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Pomysłodawczyni „Szkoły
mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” współtworzonej wspólnie z Uniwersytetem
Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie, w ramach której prowadzone są szkolenia z
mediacji oraz szkolenia doskonalące dla mediatorów.
Prowadzi warsztaty dla trójmiejskich przedsiębiorców, promujące ideę mediacji i ukazujące jej
praktyczne zastosowanie w biznesie. Współpracuje z trójmiejskimi uczelniami, prowadząc
szkolenia i wykłady o polubownych metodach rozwiązywania konfliktów. 
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Organizatorzy 
szkolenia adres

Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Bydgoszczy

l

Gdańska 68/7, 85-021 Bydgoszcz, 
www.om.oirp.bydgoszcz.pl,
 kontakt: biuro@oirp.bydgoszcz.pl 
kom. 602 494 335

Training House

Bydgoskich Przemysłowców 6 ,     
85-021 Bydgoszcz, 
www.th-szkolenia.pl
kontakt: biuro@th-szkolenia.pl
kom. 513 492 494

ikony: Madebyoliver (flaticon.com)

adres
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