Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie „karty uczestnika stażu” i przesłanie do
koordynatora rokadr@mediacje.pl

Staż prezentuje mediację jak rzemiosło zarządzania konfliktem, wzbogacone heurystyką - czyli
swoiście pojmowaną sztuką zadawania pytań i sztuką przewidywania skutków.

W części warsztatowej stażu dużo miejsca zajmują m.in. motywowanie do podjęcia mediacji,
procedura mediacji facylitatywnych (klasycznych, w tym „złote pytania mediacji”), reguły
mediacje pojednawczych, "wentylacja", rozmowy indywidualne, budowanie "batny" i "watny",
weryfikacja ugody i techniki na impas. W zajęciach nie ma technik perswazyjnych, jest
natomiast przygotowanie do tzw. "misji dobrej woli" - tj. przygotowanie stron do podjęcia
mediacji - zbudowanie motywacji do rozmów i porozumienia.

Staż obejmuje: analizę spraw mediacyjnych, uczestnictwo w symulacjach i realnych mediacjach
prowadzonych przez mediatorów sądowych i zawodowych, dyżury w sądach. Opracowywana
jest dokumentacja przygotowująca oraz kończąca mediacje - łącznie z treścią ugody.

Staż ENMA poprzedzony jest: rozmową kwalifikacyjną oraz analizą potrzeb
i skonstruowaniem programu indywidualnego opartego na karcie ewaluacyjnej. Służą one
harmonizacji wiedzy uczestników i sformułowania optymalnego programu pracy indywidualnej
- dostosowanej do potrzeb i preferencji uczestnika stażu.

Koordynator staży: Anna Starzyńska-Maniecka tel. 693 364-377 rokadr@mediacje.pl

organizacje członkowskie ENMA - m.in. KSN - Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów
OSZM - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów
PKTM - Polska Korporacja Trenerów Mediacji, SMG - Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
SMP - Stowarzyszenie Mediatorów Polskich

SŁOWNICZEK
ADR - alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów
EMNI - European Mediation Network Initiative – z siedzibą w Brukseli
ENMA - Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji - zrzeszenie 22 stowarzyszeń, fundacji i
podmiotów gospodarczych specjalizujących się w problematyce mediacji i negocjacji
Polska Norma ADR - zestaw standardów postępowania w sytuacji konfliktów przyjęta przez
wszystkie organizacje w systemie ENM

Akademia Negocjacji i Mediacji], zgodne ze standardami EMNI [European Mediation Network
Initiative] oparte na: - Kodeksie Postępowania Mediatora i Kodeksie Etycznym Mediatora ENMA
- standardach uregulowanych w kodeksie postępowania karnego i kodeksie postępowania
cywilnego, a także aktami wykonawczymi Ministra Sprawiedliwości i standardami Społecznej Rady
ds. Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów.

Staże wpisują się w polskie standardy kształcenia mediatorów w systemie ENMA [Europejska
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Członkowie-załoŜyciele Akademii:
Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów, Krajowe Centrum Mediacji, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów,
Stowarzyszenie Mediatorów Polskich, Polska Korporacja Trenerów Mediacji, Polski Instytut Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów,
Stowarzyszenie „Mediacje-Polska”, Fundacja „Dziecięce Listy do Świata”, Polski Komitet Pomocy Dzieciom,
DSM Trading Service, „Łatała i Wspólnicy” Spółka Komandytowa, Cezar Sp. z o.o.
Zarząd: r.p. Wiesław Łatała, dr Dorota Czakon, Cezary Schiff, Jerzy Śliwa - prezes, Kinga Kotulecka-Korska

zakończenie

czas trwania

koszty

SMG

dyplom ukończenia
staŜu ENMA

wpis na listę mediatorów
stałych SMP lub SMG

Jerzy Śliwa
Prezes Regionalny SMP
inna osoba

SMP

KWALIFIKACYJNY
M „QUALIFICATIONS”
uzyskanie uprawnień
mediatora stałego ws. cywilnych
wypełnienie wymogów
dla mediatorów
ws. karnych i nieletnich
absolwenci szkoły mediacji lub
60.godzinnych szkoleń instytucji
godnych zaufania posiadających
standardy wg Polskiej Normy ADR
absolwenci szkoły mediacji
oraz szkoleń trenerów
instytucji godnych zaufania
posiadających standardy wg
Polskiej Normy ADR
PKTM
OSZM

czynni mediatorzy sądowi
mediatorzy z listy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej
mediatorzy programu
Misje Dobrej Woli OSZM
SMP
OSZM

dyplom ukończenia staŜu
ENMA

dyplom ukończenia
warsztatów ENMA
certyfikat trenera PKTM

rozmowa kwalifikacyjna
Warszawa
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin
Białystok
Olsztyn
Gdańsk
100 zł skonstruowanie
planu, karta ewaluacyjna
0 zł dla członków ENMA
300 zł analiza akt spraw,
udział w mediacji, ewaluacja
300 zł warsztat dla
mediatorów-trenerów
4.000 zł Szkoła Trenerów i
Facylitatorów ENMA
50 zł roczny dostęp do
forum UGODY
6 miesięcy

Jerzy Śliwa,
Marcin Szargiej
Iwona Kitala-Dudek
inna osoba

DLA TRENERÓW
T „FOR TRAINERS”
warsztat doskonalący
dla trenerów
Szkoła Trenerów
i Facylitatorów

DOSKONALĄCY
S „SUPERVISION”
doskonalenie umiejętności
mediacyjnych
studium przypadku
– wg. wskazań kandydata

Jerzy Śliwa
Dariusz Smoliński
Kamil Sapeta
Krzysztof Szarek
Magdalena Abramowicz
inna osoba
do wyboru
analiza potrzeb
analiza potrzeb
i skonstruowanie programu
i skonstruowanie programu
indywidualnego opartego
indywidualnego opartego na
na karcie ewaluacyjnej
karcie ewaluacyjnej
100 zł skonstruowanie planu
100 zł skonstruowanie
staŜu, karta ewaluacyjna
planu, karta ewaluacyjna
i rozmowa kwalifikacyjna
0 zł dla członków ENMA
300 zł diagnoza
300 zł praktyczny warsztat
300 zł warsztat oraz
konfliktów, analiza akt obejmujący praktykę prowadzenia zadanie mediacyjne;
spraw, udział w
mediacji sądowych
diagnoza konfliktów, analiza
mediacji, ewaluacja;
300 zł wpis na listę
akt spraw, udział w mediacji,
fakultatywnie: udział w członkowstwo i pakiet szkoleniowy fakultatywnie: udział w
rozprawie sądowej
SMP
rozprawie sądowej
50 zł roczny dostęp
50 zł roczny dostęp do forum
50 zł roczny dostęp do
do forum UGODY
UGODY
forum UGODY
4 miesiące
4 miesiące
2 miesiące

Ireneusz Kieliszak
Jerzy Śliwa
Anna Starzyńska
wypełnia
-Maniecka
ENMA
Prezes Regionalny
inna osoba
rozmowa
kwalifikacyjna
Anna Starzyńska
dopuszczenie
-Maniecka
do staŜu
Jerzy Śliwa
0 zł rozmowa
kwalifikacyjna

patron

uczestnicy

STAś

PRAKTYCZNY
P „PRACTICE”
poznanie praktyki
mediacji sądowych
poznanie praktyki
mediacji
pozasądowych
absolwenci studiów
lub specjalistycznych
kursów mediacji
zawody prawnicze
adwokat radca prawny
SMP
PKTM
KSN

SMG

licencja OSZM, KSN lub SMG

Marek Nawalaniec Kraków
Agata Jaskólska Kraków
Jerzy Śliwa Warszawa
Krzysztof Szarek Kraków
Małgorzata Niniczka Gliwice
Robert Jagielski Wałbrzych
łącznie
analiza potrzeb
i skonstruowanie programu
indywidualnego opartego na karcie
ewaluacyjnej
100 zł skonstruowanie planu,
karta ewaluacyjna
0 zł dla członków ENMA
600 zł specjalistyczny warsztat
zadanie mediacyjne; diagnoza
konfliktów, analiza akt spraw,
symulacja mediacji,
420 zł dla członków ENMA
600 zł licencja
50 zł roczny dostęp do forum
UGODY
6 miesięcy

OSZM

LICENCYJNY
L „LICENCE”
mediator w oświacie
mediator w pomocy społecznej
mediator gospodarczy
mediator ws. majątkowych
mediator-negocjator
absolwenci szkoły mediacji lub
60.godzinnych szkoleń instytucji
godnych zaufania posiadających
standardy wg Normy ADR

KARTA UCZESTNIKA STAŻU - imię i nazwisko: .................................................... e-mail ........................................... tel. .......................

