ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ
PLANOWANYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW KAPITUŁY

BIZNES WYBIERA MEDIACJE
NA ROK 2019 - „R O K M E D I A C J I ” :
1. Dalsze prowadzenie projektu „Biznes wybiera mediacje”, w tym:
a. pozyskiwanie Deklaracji Mediacyjnych;
b. uhonorowanie osoby, która przyczynia się do promocji programu, jest jej "twarzą"
i/lub praktycznie na co dzień wykorzystuje metodę mediacji do rozwiązywania
konfliktów, statuetką „Primum Mediatio”. Termin wydarzenia: 1 marca 2019 r.
na Gali Evening 2019 Pracodawców Pomorza;
c. odbywanie spotkań z przedsiębiorcami w 8 zrzeszonych Izbach promujących
podpisywanie Deklaracji;
d. promowanie programu w skali kraju;
2. Przeprowadzenie spotkań promujących mediację w wybranych sądach rejonowych.
Terminy: 11 marca 2019 r. (SR w Kwidzynie), 15 kwietnia 2019 r. (SR w Tczewie),
20 maja 2019 r. (SR w Wejherowie) i 10 czerwca 2019 r. (SR w Malborku).
3. Przeprowadzenie dwóch szkoleń z mediacji gospodarczej dla 40 przedstawicieli
wymiaru sprawiedliwości, w tym sędziów. Terminy szkoleń: 28-29 marca 2019 r.
i 11-12 kwietniu 2019 r.
4. Przeprowadzenie dwóch szkoleń z mediacji gospodarczej dla 40 przedstawicieli
prokuratury, w tym prokuratorów.
5. Przeprowadzenie

szkolenia

z

zakresu

praktyki

mediacji

gospodarczej

dla mediatorów.
6. Współorganizacja wraz z Sądem Okręgowym w Gdańsku i Wydziałem Prawa
i Administracji UG konferencji poświęconej zagadnieniom mediacji w jednostkach
objętych dyscypliną finansów publicznych, z uwzględnieniem wyników kontroli NIK
(planowanych wówczas do ukończenia). Planowany termin wydarzenia: I półrocze 2019
r.
7. Przeprowadzenie

trzech

debat

dotyczących

wspierania

rozwoju

mediacji

gospodarczej dla sędziów, mediatorów, prokuratorów i przedsiębiorców. Planowane
terminy debat: I półrocze 2019 r. (dwie debaty) oraz wrzesień–październik 2019 r.
(trzecia debata).

8. Wdrożenie zamkniętego forum jako narzędzia komunikacyjnego dla mediatorów,
celem integracji i rozwoju środowiska.
9. Zakończenie wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie mediacji
sądowej i pozasądowej i udostępnienie narzędzia mediatorom wraz z upowszechnianiem
objętych tym obiegiem wzorów postępowania i wzorów dokumentów.
10. Umieszczenie na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Gdańsku wzorów klauzul mediacyjnych, które mogą być wykorzystywane przy
tworzeniu umów, oraz wzorów pism, które mogą być wykorzystywane podczas
postępowań mediacyjnych. Przewidywany termin: do końca stycznia 2019 r.
11. Przeprowadzenie wykładów dotyczących mediacji w ramach szkolenia wyjazdowego
dla adwokatów - jednego (4 h zegarowe: piątek lub niedziela) lub dwóch (2 h zegarowe:
piątek i niedziela). Przewidywany termin szkolenia: wiosna 2019 r.
12. Przeprowadzenie dwóch szkoleń cyklicznych dla radców prawnych pt: „Praktyczne
aspekty postępowania mediacyjnego dla pełnomocników”. Termin I szkolenia:
19 marca 2019 r.
13. Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych dotyczących mediacji dla aplikantów
notarialnych wpisanych na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku.
Termin: do 31 marca 2019 r.
14. Omówienie problematyki związanej z mediacjami na plenarnym posiedzeniu
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Termin: 25 kwietnia 2019 r.
15. Wprowadzenie do szkolenia wyjazdowego radców prawnych bloku poświęconego
mediacji pt. „Pełnomocnicy w mediacji”. Przewidywany termin szkolenia: 16-18 maja
2019 r.
16. Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie mediacji dla notariuszy.
Termin: do 30 czerwca 2019 r.

Szczegóły wydarzeń będziemy podawać na bieżąco.

