
 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE: 

MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO 

W SPRAWACH Z ZAKRESU SPORNYCH NALEŻNOŚCI 

CYWILNOPRAWNYCH 

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 maja 2019r. w godz. 10-30-15.30 w siedzibie Naczelnej Rady 

Adwokackiej w Warszawie.  

Zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych. Skierowane jest 

do adwokatów posiadających uprawnienia mediatora. 

Szkolenie ma na celu przygotowanie mediatorów do prowadzenia mediacji z udziałem podmiotów 

sektora publicznego. Każdy z uczestników otrzyma  5 punktów szkoleniowych, a na koniec szkolenia 

certyfikat potwierdzający jego ukończenie.  

Liczebność grupy szkoleniowej wynosi maksymalnie 30 osób.  

 

Koszt szkolenia: 250 zł plus VAT. 

Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 26.04.2019r na rachunek bankowy Naczelnej Rady 

Adwokackiej:  78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 Millenium Bank, tytułem: „Opłata za szkolenie 

z mediacji z udziałem podmiotów sektora publicznego 11.05.2019 r. za  (imię, nazwisko uczestnika)”. 

Prosimy również uczestników o podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury przez NRA. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Centrum Mediacyjnego: centrum.mediacji@adwokatura.pl, 

więcej informacji pod numerem telefonu Centrum: 22 505-25-20. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

10.30 – 12.00 – część I:  

Koncepcja postępowania mediacyjnego z udziałem podmiotów sektora publicznego - analiza 

przepisów ustawy o finansach publicznych i innych ustaw warunkujących postępowanie mediacyjne 

z udziałem podmiotów publicznych.  

Przerwa: 15 minut 

12.15 – 13.45 – część II: 

Praktyczne aspekty i analiza pisemnej oceny skutków zawarcia ugody w wyniku postępowania 

mediacyjnego. 

Przerwa: 15 minut 
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14.00 – 15.30 - część III: 

Ćwiczenia praktyczne związane z konstrukcją analizy pisemnej oceny skutków zawarcia ugody  

w wyniku postępowania mediacyjnego. 

 

Szkolenie poprowadzą: 

Prof. dr hab. Joanna M. Salachna – profesor nauk prawnych, radca prawny. Specjalizuje się w prawie 

finansów publicznych, a w szczególności prawie finansowym samorządu terytorialnego. Oprócz 

osiągnięć naukowych (w tym autorstwa lub współautorstwa ponad 150 publikacji) posiada 

wieloletnie doświadczenie praktyczne. Przez ponad 15 lat była członkiem kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku, a przez kilkanaście lat orzekała w sprawach naruszeń dyscypliny 

finansów publicznych. Zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego w Państwowej Wyższej Szkole 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 

 

Dr Marta J. Skrodzka – doktor nauk prawnych, mediator, trener. Specjalizuje się w prawie cywilnym, 

prawie handlowym, a w szczególności mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. 

Jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii 

nauczania prawa. Jest stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative 

oraz stypendystką Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award. Oprócz osiągnięć 

naukowych (w tym autorstwa lub współautorstwa ponad 80 publikacji) posiada wieloletnie 

doświadczenie praktyczne jako mediator. Zajmuje stanowisko adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 
MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO 

W SPRAWACH Z ZAKRESU SPORNYCH NALEŻNOŚCI 

CYWILNOPRAWNYCH  

 

11 maja 2019r. 
 

miejsce szkolenia: Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie, 

ul. Świętojerska 16  

 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................... 
Adres kancelarii: .................................................................................................................. 
Telefon: ............................................................................................................................... 
e-mail: .................................................................................................................................. 
ORA: ..................................................................................................................................... 
 

 

KOSZT SZKOLENIA:  

• 250 zł + VAT 

  

Płatności prosimy przesyłać  na rachunek bankowy NRA : 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 Millenium 

Bank, tytułem: „Opłata za szkolenie z mediacji z udziałem podmiotów sektora publicznego 11.05.2019r. 

za (imię, nazwisko uczestnika)” prosimy również o wpisanie w tytule przelewu numeru NIP prowadzonej 

działalności gospodarczej, w przypadku gdy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT. 

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl. 

Oświadczam, że akceptuję warunki szkolenia, jak poniżej: 

- moja rejestracja będzie brana pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora, 

- niezależnie od przyczyny rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu opłata rejestracyjna nie będzie     

zwracana. 

 

 

 

Data: ……................................                                                                                    Podpis: ………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna szkolenia mediatorów. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Naczelną Radę Adwokacką, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa, w celu wzięcia 

udziału w szkoleniu Mediacje z udziałem podmiotów sektora publicznego w sprawach z zakresu 

spornych należności cywilnoprawnych. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez 

wiadomość na adres e-mail iod@nra.pl  

 

………………………………… 

Własnoręczny podpis 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku – Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w szczególności 

rozpowszechnianie, utrwalanie i  wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi 

podczas szkolenia Mediacje z udziałem podmiotów sektora publicznego w sprawach z zakresu 

spornych należności cywilnoprawnych, fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych przez 

ich publikację na stronie internetowej www.nra.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook, 

przez Naczelną Radę Adwokacką, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. Zgoda może zostać cofnięta 

w każdym momencie poprzez wiadomość na adres e-mail iod@nra.pl  

  

………………………………… 

Własnoręczny podpis 

 

Klauzula informacyjna do szkolenia mediatorów 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 

00-202 Warszawa.  

W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub Naczelna Rada 

Adwokacka ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”.  

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych / RODO) w celu możliwości wzięcia udziału w szkoleniu Mediacje z udziałem 

podmiotów sektora publicznego w sprawach z zakresu spornych należności cywilnoprawnych na 

podstawie Pana/ Pani zgody z art. 6 ust.1 lit. a RODO, dochodzenia ewentualnych roszczeń 

związanych z organizacją szkolenia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 

danych, jakim jest ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

archiwizowania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, rozpatrywania 

wniesionych skarg zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  



 

 

 

 

 

Ponadto na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Naczelna Rada Adwokacka w celu marketingowym i 

promocyjnym upubliczni dane osobowe na stronie internetowej i portalu społecznościowym 

Facebook. Zgoda jest nieodpłatna. Zgoda nie ma ograniczeń czasowych i  terytorialnych. Wizerunek 

może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a 

także zestawiony z wizerunkami innych osób, może  być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 

Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej Pana/Panią w postaci zarówno całej sylwetki, jak i 

portretu osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Wizerunek nie może być użyty w 

formie lub publikacji dla mnie obraźliwej  lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia 

administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy 

powierzenia przetwarzania danych. 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody,  do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, a także do czasu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Naczelnej Radzie Adwokackiej.   

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania.  

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – 

przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych 

opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania na 

podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, 

chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani  danych osobowych w sposób  

naruszający przepisy RODO.  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich podanie jest warunkiem 

wzięcia udziału w szkoleniu.   

Dane osobowe nie będą profilowane, w tym nie będą w stosunku do tych danych podejmowane 

decyzje w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 


