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W sierpniu odbędą się szkolenia podstawowe z
mediacji
Z uwagi na duże zainteresowanie, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
postanowiło zorganizować kolejne szkolenie, które pozwoli adwokatom na uzyskanie
tytułu mediatora.
W dniach 1-2 oraz 8-9 sierpnia 2020 roku Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
organizuje „Podstawowe szkolenie z mediacji”, skierowane do adwokatów chcących uzyskać
uprawnienia mediatora.
Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących
łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu
roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę
ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym aktywne uczestnictwo w każdym z czterech dni
szkoleniowych, uprawnia do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na
listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz na listy sądowe
przy prezesach sądów okręgowych. Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów
szkoleniowych.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.
Koszt szkolenia wynosi 1000 zł brutto i niezależnie od przyczyny rezygnacji ze szkolenia, opłata za
szkolenie nie będzie zwracana. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania
zapłaty przez organizatora.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza
centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 23 lipca 2020 roku.

zgłoszeniowego

na

adres:

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 24 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy.
pobierz formularz

„Majstrowanie, które stygmatyzuje” – felieton
prof. Kardasa i Gutowskiego
Profesorowie
Piotr Kardas i Maciej Gutowski w najnowszym felietonie
w
„Rzeczpospolitej” odnoszą się pomysłu wprowadzenia do konstytucji wyraźnego zakazu
adopcji przez pary jednopłciowe.
- Ten, kto używa prawa do realizacji politycznych lub rewolucyjnych celów, przestaje być prawnikiem.

1/2

Staje się ludowym trybunem lub rewolucjonistą. Używając prawa jako politycznego narzędzia, godzi
bowiem w jego najgłębsze podstawy, negując jego cywilizacyjny sens. – czytamy w publikacji.
czytaj cały artykuł

Bezpłatne seminaria internetowe IBA
Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA zaprasza do skorzystania z bogatej
oferty bezpłatnych seminariów internetowych w języku angielskim, obejmujących swoją
tematyką wiele obszarów praktyki prawniczej i wysoce aktualnych treści m.in.
dotyczących pandemii Covid-19 i jej konsekwencji.
Seminaria są dostępne są pod linkiem: https://www.ibanet.org/Conferences/conferences_home.aspx
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