
 

                                                                                                                           

 

 

 
Komitet Ochrony Praw Dziecka serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję 

Systemy mediacji rodzinnej. Norwegia, Niemcy, Polska 
 

Cel Konferencji: 

Celem konferencji jest prezentacja trzech różnych systemów mediacji rodzinnej oraz wypracowanie propozycji zmian 

rozwiązao systemowych w Polsce. Zaprezentujemy dotychczasowe kierunki rozwoju oraz stan systemu mediacji 

rodzinnej w naszym kraju. Eksperci z Norwegii, gdzie mediacja jest obligatoryjna i wpisana w system prawny                 

i samorządowy oraz specjaliści z Niemiec, gdzie funkcjonuje obligatoryjne informowanie o mediacji, zaprezentują 

funkcjonowanie systemu mediacji rodzinnej w tych krajach. Poprzez  dobór ekspertów i zaproszonych do dyskusji 

gości chcemy mied realny i korzystny wpływ na rozwój mediacji rodzinnej w Polsce. 

 

Uczestnicy: 

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka, sędziowie, adwokaci, kuratorzy sądowi, dziennikarze, przedstawiciele komisji 

sejmowych, profesjonaliści w zakresie pomocy rodzinie, mediatorzy rodzinni z całej Polski  oraz zaproszeni goście: 

mediatorzy rodzinni z Norwegii i Niemiec.  

 

Miejsce i termin: 

Centrum Hotelowo-Konferencyjne  Gromada, ul. 17 stycznia 32, Sala Konferencyjna Koral 

24 marca 2010 (środa), godz. 10.00 -15.30 
 
Patronat:  

Ministerstwo Sprawiedliwości i Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych 

         
 

Partnerzy:  

 
 

KIRKENS FAMILIEVERNKONTOR 

URANIENBORG 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronach: www.mediacjerodzinne.org lub www.kopd.pl  
Zgłoszenia prosimy przesyład drogą elektroniczną na adres d.sadowinska@kopd.pl, telefonicznie (22) 626 94 19 lub 
faksem (22) 745 71 80. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 
 
 
 

 



 

                                                                                                                           

 

 

 
 

 
 
Program konferencji  

Systemy mediacji rodzinnej. Norwegia, Niemcy, Polska 
 
Centrum Hotelowo-Konferencyjne  Gromada, ul. 17 stycznia 32, Sala Konferencyjna Koral 

24 marca 2010 (środa), godz. 10.00 -15.30 
Sala Konferencyjna Koral, poziom 0 
 
 

9.30 – 10.00 Rejestracja gości 

10.00 – 10.30  Wprowadzenie  

10.30 – 11.30  Ivar Markussen – Norwegia, prezentacja i dyskusja 

11.30 – 12.30 Siegfried Rapp – Niemcy, prezentacja i dyskusja 

12.30 – 13.30  Przerwa na lunch 

13.30 – 14.30  Anna Cybulko – Polska, prezentacja i dyskusja 

14.30 – 15.30 Panel dyskusyjny, podsumowanie 

 
 

 

Konferencja jest częścią projektu „Perspektywa dziecka w konfliktach rodzinnych – upowszechnianie i rozwój 
mediacji w Polsce”, realizowanego w ramach I Komponentu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych „Demokracja      
i Społeczeostwo Obywatelskie”. Głównym celem projektu jest upowszechnianie i rozwój mediacji rodzinnej w Polsce 
oraz zapewnienie dostępu do mediacji rodzinnej, jako jednego z kluczowych instrumentów pomocy prawnej              
w procesie rozwodowym. 
 

 

Projekt  jest  realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu 
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

 


