
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy w roku 
2020

1. Artykuł w Biuletynie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie nr 3/49/2019 pt.
„Profesjonalny Pełnomocnik a sztuka mediacji” napisany przez Panią Olgę Garbacką.

2. Prowadzenie profesjonalnego bloga mediacyjnego przez członka SMP Pana Kamila
Marszyckiego, szczegółowe i merytoryczne omówienie następujących tematów:

- „Społeczny wymiar mediacji”

- „Ekonomiczny wymiar mediacji”

- „Rodzaje i cele mediacji”

- „Wolność wyboru mediacji”

3. Prowadzenie bezpłatnych konsultacji  z mediacji  w styczniu 2020r. oraz w sierpniu
2020r.  Konsultacje  były  prowadzone  w  Sądzie  Rejonowym  w  Biłgoraju  przez
mediatora Panią Agatę Kupczak-Chyl oraz w Sądzie Rejonowym w Przeworsku przez
mediatora Panią Renatę Ruchałę. 

4. W dniach  8-9.01.2020r.  odbyło się  szkolenie  członków SMP z zakresu  doradztwa
zawodowego w ramach  projektu  DUAL /Ponad  narodowa współpraca  w kierunku
wspierania  kształcenia  dualnego  w  placówkach  kształcenia  zawodowego  we
współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz Fundacją
Antoniego Kamińskiego.

5. W dniach 14-16.02.2020r., w ramach dofinansowanego projektu RITA na zaproszenie
ADI  w  Kijowie  wzięli  udział  w  spotkaniach  oraz  wspólnie  uczestniczyli  w
warsztatach  oraz  prelekcjach  z  zakresu  prowadzenia  mediacji  w  Polsce  oraz  na
Ukrainie.  Podczas trzydniowego pobytu w Kijowie członkowie SPM, Uniwersytetu
Czerniowieckiego,  Uniwersytetu  Pedagogicznego  w  Krakowie  spotkali  się  z
Rzecznikiem   Ministerstwem  Oświaty  i  Nauki  Panem  Sergiejem  Gorbachovem.
Promowano również  polskie  osiągnięcia  Pani  Anny Dudy w zakresie  prowadzenia
mediacji szkolnych i równieśniczych. 

6. Uruchomienie  bezpłatnej  pomocy  psychologiczno-terapeutycznej  on-  line  w  dobie
Covid  19,  pomocy  udzielali  specjaliści:  Pani  Katarzyna  Zawojska-Przybylak,
Magdalena Rozmus, Monika Kaczkowska marzec-grudzień 2020r.



7.  W dniu 7 września 2020r. odbyła się prelekcja na konferencji naukowej nt. „Mediacja
i  inne konsensualne formy zakończenia postępowania sądowego” we współpracy z
Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie.

Prelekcje  wygłosili  członkowie  SMP:  Pan Dr  Damian  Gil  oraz  Pan  Kamil
Marszycki.

8. Przeprowadzenie dwóch modułów szkolenia dla młodzieży z mediacji gospodarczych
w  Łodzi.  Zostały  szczegółowo  omówione  aspekty  psychologii  w  mediacjach  i
negocjacjach  handlowych,  umiejętności  zarządzania  konfliktem  w  realnych
sytuacjach. Warsztat pracy mediatora oraz zastosowanie mediacji w prawie cywilnym
i  aspekty  prawne,  także  mediacja  gospodarcza  w  praktyce.  Wykładowcy:  Pani
Magdalena Rozmus i  Pani Elżbieta Damm. Szkolenie trwało od 10-30.08.2020r. 

9. Założenie skrzynek mailowych członkom SMP /styczeń-grudzień 2020r./

10. Prowadzenie indywidualnych szkoleń bazowych w Krakowie 24-25.10.2020r. oraz 
7-8.11.2020r.,  12-13.12.2020r. oraz  19-20.12.2020r. Praktyczny  kurs
umiejętności mediacyjnych, szkolenia dedykowane dla chcących pracować w
zawodzie mediatora. Wykładowcy: Pani Anna Duda i  Pani Elżbieta Damm.

11. Organizacja  i  przeprowadzenie  konkursu  artystycznego  pn.  „  Mediacje  Ratują
Relacje”, uczestnicy: dzieci, młodzież przedszkoli i szkół podstawowych. W ramach
działalności SMP konkurs przeprowadziła Pani Anna Duda  /październik – grudzień
2020r./
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