
Szkolenie: Profesjonalny Mediator Rodzinny 

 – program. 

 

>>> Blok szkoleniowy: Mediator rodzinny. 

I Mediacje w sprawach o ustalenie kontaktów. 

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną omówione zagadnienia jakie najczęściej 

występują w praktyce przy prowadzeniu mediacji w sprawach o ustalenie lub zmianę 

kontaktów z małoletnim dzieckiem lub dziećmi. Zostaną przedstawione możliwe rozwiązania 

w zakresie regulacji kontaktów w dni powszednie, w weekendy, wakacje oraz w innych 

okresach czasu. 

II Mediacje w sprawach o alimenty. 

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną omówione zagadnienia jakie najczęściej 

występują w praktyce przy prowadzeniu mediacji w sprawach o ustalenie lub podwyższenie 

alimentów. Zostanie poruszona kwestia świadczeń rzeczowych oraz zaległych alimentów. 

III Mediacje w sprawach o rozwód. 

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną omówione zagadnienia jakie najczęściej 

występują w praktyce przy prowadzeniu mediacji w sprawach o rozwód. Zostaną poddane 

szczegółowej analizie oba kierunki mediacji rozwodowych, tj. pojednanie małżonków 

oraz budowanie porozumienie w kwestiach tzw. okołorozwodowych (tj. ustalenie kontaktów 

z małoletnim dzieckiem, alimenty). 

IV Techniki i strategie mediacyjne. 

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną zaprezentowane strategie prowadzenia mediacji 

rodzinnych oraz techniki mediacyjne. Odbędzie się także warsztat umiejętności praktycznych 

– tzw. symulacje mediacji, w zakresie którego każdy z Uczestników szkolenia będzie miał 

możliwość wystąpienia w roli mediatora rodzinnego. 

V Ugody w sprawach rodzinnych. 

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną poddane szczegółowej analizie ugody 

mediacyjne w sprawach rodzinnych. Zaprezentowane zostaną najlepsze koncepcje rozwiązań 

ugodowych stosowane przy redakcji ugody oraz wskazane zostaną obszary, 

w których najczęściej popełniane są błędy. Prowadzący szkolenie będzie zwracał szczególną 

uwagę na poprawność i wykonalność treści ugody oraz jej zgodność z prawem. 

  

 

 



>>> Blok szkoleniowy: Prawo rodzinne. 

I Ustalanie kontaktów – aspekty prawne. 

– Ustalenia co do miejsca zamieszkania. 

– Realizacja kontaktów. 

– Sposoby regulowania kontaktów. 

– Kontakty z dziadkami i nowymi partnerami. 

– Zmiana miejsca pobytu dziecka. 

– Udział dziecka w mediacji. 

II Sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej. 

– Istotne sprawy dziecka. 

– Kwestie wyjazdów za granicę. 

– Plan wychowawczy. 

– Opieka naprzemienna. 

III Alimenty na rzecz małoletniego dziecka. 

– Sposób ustalania alimentów. 

– Alimenty w formie określonych świadczeń rzeczowych. 

– Lokaty i produkty ubezpieczeniowe jako forma alimentów. 

– Podwyższenie oraz obniżenie alimentów. 

IV Sprawy o rozwód i separację – aspekty prawne. 

– Kwestia winy w zakresie rozpadu małżeństwa. 

– Władza rodzicielska. 

– Kontakty z dzieckiem. 

– Korzystanie ze wspólnego mieszkania. 

V Postępowanie sądowe w sprawach rodzinnych. 

W ramach tego boku szkoleniowego zostaną przedstawione kwestie związane z wszczęciem, 

przebiegiem i zakończeniem postępowania sądowego z sprawach rodzinnych. 

  

>>> Blok szkoleniowy: Warsztaty konstruowania ugód w sprawach 

rodzinnych. 

I Ugoda przed mediatorem – zagadnienia wprowadzające. 

1. Pojęcie ugody. 

2. Elementy ugody. 

3. Forma ugody. 

4. Skutki ugody mediacyjnej. 

II Ugody w sprawach rodzinnych. 

1. Ugoda w sprawie o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem. 

2. Ugoda w sprawie o alimenty. 

3. Ugoda w sprawie o rozwód. 



II Ugody w sprawach cywilnych. 

1. Ugoda w sprawie o zapłatę. 

2. Ugoda w sprawie o ochronę dóbr osobistych. 

3. Ugoda o podział majątku. 

 


