
                                                 

Rejestracja uczestników konferencji: 15:00-16:00 

                                        

24 stycznia 2020 r.  

16:00-17:00 kawa i poczęstunek dla uczestników 

• Panel I-  Wprowadzenie do mediacji (17:00-19:20) 

Moderator: SSR Aleksandra Rusin-Batko, Ministerstwo Sprawiedliwości, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II 

 

1. dr n. pr. Marta Skrodzka: „Idea i rozwój mediacji w Polsce i na świecie”  

2. adw. Cezary Rogula: „Korzyści i zagrożenia w mediacji z udziałem zawodów zaufania 

publicznego”  

3. adw. Magdalena Bielska: „Pełnomocnik w mediacji”  

4. adw. Monika Spieler: „Techniki psychologiczne w mediacji”  

5. adw. Błażej Więcław: „Narzędzia mediacyjne w praktyce adwokackiej”  

6. adw. Piotr Ruszkiewicz: „Mediacje w postępowaniach dyscyplinarnych”  

7. dr n. pr. Mikołaj Małecki: „Mediacje w postępowaniu karnym” 

 

Uroczysta kolacja w Hotelu Rubinstein 20:30 

 

 

25 stycznia 2020 r. 

• Panel II - Odpowiedzialność zawodowa lekarzy (9:30-11:15)  

Moderator: lek. Grzegorz Wrona 

 

1. lek. Artur de Rosier „Postępowanie mediacyjne na etapie postępowania 

wyjaśniającego z punktu widzenia rzecznika odpowiedzialności zawodowej – skutki 

zawarcia ugody przed mediatorem dla obwinionego lekarza”  

2. dr n. med. Jakub Trnka, dr n. med. Zygfryd Wawrzynek „Mediacje w postępowaniu w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy – refleksje mediatora” 



3. dr n. med. Konrad Jarosz „Postępowanie mediacyjne na etapie postępowania przed 

sadem lekarskim z punktu widzenia członka sądu lekarskiego – skutki zawarcia ugody 

przed mediatorem dla obwinionego lekarza”  

4. lek. Jolanta Maria Orłowska-Heitzman: „Mediacje - niechciany czy nieznany sposób 

rozwiązywania sporów podmiot leczniczy-pacjent”  

5. mgr Paulina Tomaszewska: „Mediacja w sprawach z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej lekarzy w oparciu o wyniki badań aktowych” 

 

• dyskusja 

 

11:15-11:45 przerwa kawowa 

 

• Panel III - Mediacje jako alternatywny sposób dochodzenia roszczeń 

pacjenta (11:45-13:30) 

Moderator: adw. Cezary Rogula 

 

1. Rzecznik Praw Pacjenta r.pr. Bartłomiej Chmielowiec 

2. adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka: „Skuteczny mediator na tle mediacji 

medycznych”  

3. adw. Agnieszka Zemke-Górecka, dr n. pr.: „W opozycji do Wojewódzkich Komisji do 

spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”  

4. adw. Katarzyna Golusińska, dr n. pr.: „Dochodzenie roszczeń w sektorze prywatnym” 

5. adw. Marcjanna Dębska: „Dochodzenie roszczeń pacjenta w sektorze publicznym” 

6. adw. Anna Kreczmer: „Czy mediacja w placówkach publicznej służby zdrowia może 

stać się skutecznym narzędziem realizacji roszczeń pacjenta?”  

7. lek. Piotr Pawliszak: „Kierunki działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań 

systemowych w zakresie pozasądowych rekompensat szkód doznanych w związku z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych”  

 

• dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji 

 

13:30-14:30 lunch 


