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Warsztat specjalistyczny pt. „Techniki negocjacyjne w mediacji
- granice ingerencji mediatora i techniki zarządzania pertraktacjami.
Mediacje stają się coraz częściej stosowanym narzędziem pracy prawnika. Coraz więcej pełnomocników staje się
wyspecjalizowanymi w stosowaniu tej metody i zyskuje dzięki temu przewagę w negocjacjach. Podczas warszatu
sięgniemy po rozwiązania odpowiadające na wyzwanie współpracy pełnomocników i mediatora, odpowiadając
m.in. na pytania: Jak pełnomocnik może budować wizerunek profesjonalisty w oczach klienta, reprezentując go
w mediacji? Jak korzystać z mediatora, by wypracować wartość dodaną dla Klienta?
Uczestnicząc w warsztacie:
 nauczysz się identyfikować style negocjacyjne; swój oraz partnerów w negocjacjach,
 nauczysz się dobierać skutecznie techniki negocjacyjne w mediacjach,
 dowiesz się jak korzystać z mediatora, jako narzędzia swojej pracy,
 dowiesz się co przekonuje do mediacji innych pełnomocników.
Zakres tematyczny warsztatów:
 Specyfika negocjacji prawniczych.
 Negocjacje sporne.
 Mediacje a negocjacje.
 Specyfika mediacji a korzyści dla klienta.
 Rola pełnomocników w mediacji.
 Pełnomocnik jako negocjator.
 Techniki negocjacyjne – psychologia negocjacji.
 Mediator jako narzędzie pełnomocnika.
Szkolenie będzie miało charakter praktycznego warsztatu. Będzie prowadzone metodami aktywnymi
(m. in. symulacje, analiza przypadków) z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń prowadzącego oraz uczestników.
Czas trwania: 5 godzin.
Prowadzący:
dr Tomasz P. Antoszek – doktor nauk prawnych, magister prawa oraz magister psychologii, mediator cywilny
i gospodarczy, Dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, trener biznesu w zakresie rozwiązywania konfliktów,
mediacji, negocjacji i prawa prywatnego, prezes Instytutu Rozwoju Prawa, członek Polskiego Stowarzyszenia
Sądownictwa Polubownego, współtwórca profilu społecznego #KochamySpory. Jest jurorem i coachem
w miedzynarodowych turniejach mediacyjnych, promotorem mediacji poprzez udział w konsultacjach dot. zmian
legislacyjnych oraz poprzez praktykę mediacyjną w sporach gospodarczych i cywilnych. Naukowo i badawczo
zajmuje się prawem cywilnym, w tym odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz kontraktami związanymi
z rozwiązywaniem sporów, projektuje i prowadzi badania w obszarze stosowania ADR w Polsce i na
świecie. W 2017 r. został zaproszony do Pekinu jako ekspert, w ramach międzynarodowej konferencji dotyczącej
prawnych aspektów Nowego Szlaku Jedwabnego. Jest współautorem cenionego Komentarza do Kodeksu
Cywilnego (pod red. prof. M. Gutowskiego, wyd. C.H. Beck, 2016).

