DZIENNY PROGRAM PENELU DYSKUSYJNEGO
4.10.2019 r.
moderatorzy:
adwokat Piotr Ruszkiewicz
adwokat dr Piotr Binas
I BLOK
Poufność mediacji, tajemnica mediacji, zakazy dowodowe postępowania sądowego po przeprowadzonym postępowaniu mediacyjnym między przedsiębiorcami, w tym przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne w mediowaniu.
1. Zasada poufności mediacji w sprawach gospodarczych.
2. Tajemnica przebiegu postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych
i problematyka łamania tej zasady przez strony postępowania sądowego,
ewentualne sankcje procesowe
3. Zakazy dowodowe postępowania sądowego między przedsiębiorcami prowadzonego po postępowaniu mediacyjnym
4. Przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne w prowadzeniu mediacji
II BLOK
Mediacja w postępowaniu karnym
1. Podstawowe założenia i dotychczasowe doświadczenia z tą instytucją;
2. Czym jest mediacja i skąd się wywodzi? Czy koncepcja sprawiedliwości naprawczej jest możliwa do zastosowania w obecnym modelu odpowiedzialności karnej w Polsce?
3. Próba zdefiniowania największych praktycznych problemów dotyczących
mediacji
III BLOK
Mediacja w sprawach o przestępstwa gospodarcze
1. Kto może reprezentować strony - problem wytypowania podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w mediacji;
2. Mediacja między podmiotami prawa handlowego w toku postępowania karnego – czy to ma sens?
3. Czego może dotyczyć mediacja w sprawach gospodarczych;
4. Co może być przedmiotem ugody mediacyjnej?
5. Korzyści wynikające z mediacji dla stron oraz niebezpieczeństwa mediacji
w sprawach o przestępstwa gospodarcze.

Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań
www.caim.com.pl
sekretariat@caim.com.pl
tel. 61 869 01 13
POWR.02.17.00-00-0083/17-00

IV BLOK
Mediacja w sprawach karno-skarbowych
1. Wyłączenie mediacji w kks – czy to prawidłowe rozwiązanie?
2. Problem braku drugiej strony w ramach mediacji?
3. Przedmiot ewentualnej mediacji w sprawach karno-skarbowych?
4. Kto powinien reprezentować Skarb Państwa w postępowaniu mediacyjnym?
5. Wpływ ewentualnej mediacji na DPO i inne konsensualne formy zakończenia
postępowania;
6. Podmiot odpowiedzialny posiłkowo a udział w mediacji?
V BLOK
Mediacja pomiędzy przedsiębiorcami, a ich pracownikami
1. Rola mediacji w sprawach pracowniczych, czy mediacja w tych sprawach ma
sens, czy i kiedy inicjować postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą,
a pracownikiem
2. Uczestnicy mediacji w sprawach pracowniczych (jak prawidłowo ustalić krąg
uczestników mediacji między przedsiębiorcą, a pracownikiem)
3. Problematyka redagowania ugód w sprawach między przedsiębiorcami, a ich
pracownikami dotycząca ugód zawieranych przed zainicjowaniem postępowania sądowego, jak i ugód zawieranych przed mediatorem w toku postępowania sądowego.
VI BLOK
Mediacja jako optymalna forma zarządzania konfliktem u przedsiębiorcy
i wpływ konfliktu wewnętrznego przedsiębiorcy na jego funkcjonowanie
i relacje z partnerami biznesowymi
1. Mediator zatrudniony u przedsiębiorcy. Czy takie rozwiązanie ma sens i daje
gwarancje bezstronności i neutralności mediatora. Kiedy, w jaki sposób i jak
dokonać wyboru mediatora dla rozwiązania konfliktem wewnętrznym przedsiębiorcy.
2. Zatwierdzanie ugód zawartych przez przedsiębiorcę z organizacjami zakładowymi i ich zatwierdzanie przez sąd.
3. Właściwość sądu w sprawach ugód dotyczących konfliktu wewnętrznego
przedsiębiorcy, ugód zawieranych z pracownikami, z osobami samozatrudnionymi i z organizacjami zakładowymi reprezentującymi interesy pracowników przedsiębiorcy.
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Moderatorzy:
dr Piotr Binas
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą a także Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie.
W 2011 roku obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozprawę
doktorską pod tytułem „Pojednanie sprawcy przestępstwa z pokrzywdzonym w polskim prawie karnym” i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest autorem publikacji z zakresu prawa karnego i prawa postępowania karnego, a także wykładowcą
Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu z zakresu prawa postępowania karnego. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji naukowych.
Od 2008 r. jest adwokatem w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Zawód wykonywał
w kancelariach „Reichelt, Gutowski i Partnerzy” oraz – do chwili obecnej – w firmie
„Gutowski i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa”. Pełni funkcję sędziego i
wiceprezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu. Od wielu lat jest
wykładowcą szkoleń dla aplikantów adwokackich oraz członkiem Komisji Szkolenia
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Od 2014 r. działa jako członek
Komisji MS do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.

Adw. Piotr Ruszkiewicz
Piotr Ruszkiewicz, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, od roku 2010 członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, a
od roku 2013 adwokat. Mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie wpisany na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną
przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, Collegium Da Vinci w Poznaniu, WWSSE w Środzie Wielkopolskiej oraz prowadzący zajęcia dydaktyczne z aplikantami adwokackimi Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Członek Komisji do spraw Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, jak i Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
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