
HONOROWY PATRONAT 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjął decyzję o objęciu honorowym 

patronatem Starosty Nowodworskiego przedsięwzięcia “Siłą jest dialog” - innowacyjnego w 

skali kraju projektu, który powstał z inicjatywy Fundacji Mediatio. 

Celem przedsięwzięcia  jest promowanie idei dialogu oraz możliwości skorzystania z 

mediacji, w tym bezpłatnych spotkań informacyjnych (online). Chcemy pokazać, że w dobie 

wszechobecnego języka agresji i nienawiści - mediacja jest skutecznym sposobem na jego 

złagodzenie i jednocześnie subtelnym sposobem rozwiązania różnych problemów, 

konfliktów, sporów. Dodatkowo możliwość korzystania z narzędzi online daje szybki i 

bezpieczny sposób rozwiązania sporów czy konfliktów.  

Adresatami projektu są zarówno osoby fizyczne jak również osoby prawne. Z pomocy mogą 

skorzystać rodziny, przedsiębiorcy oraz instytucje. 

Realizacja projektu: od 1 kwietnia 2021r., aż do czasu w którym będzie istniała taka 

potrzeba. 

Zakres projektu obejmuje bezpłatne spotkania informacyjne/konsultacyjne w przedmiocie 

mediacji, stacjonarnie lub online, telefoniczne. 

W ramach projektu fundacja oferuje bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji 

(konsultacje) z najlepszymi ekspertami z zakresu mediacji dla ułożenia 3 poniżej wypisanych 

sytuacji: 

1. Jeśli istnieje przeczucie, że w zespole, między pracownikami, w zarządzie, w relacjach 

z innymi firmami bądź klientami jak również między mieszkańcami regionu czy w 

rodzinie rodzi się konflikt i nie chcemy dopuścić do jego eskalacji. Podczas 

bezpłatnego spotkania informacyjnego (konsultacji) pomożemy zdiagnozować 

problem i znaleźć sposób, aby go rozwiązać, zanim negatywnie wpłynie na ich 

funkcjonowanie. 

2. Jeśli beneficjenci projektu mierzą się z konfliktem i nie wiedzą, jak sobie z nim 

poradzić albo zaistniały spór doprowadził do wszczęcia sprawy sądowej. Pomożemy 

im znaleźć konstruktywne wyjście z sytuacji na drodze mediacji, którą szczegółowo 

zaplanujemy podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego. Ponadto, kiedy 

otrzymamy zgodę na poprowadzenie mediacji, dołożymy wszelkich starań, aby długie 

i kosztowne postępowanie sądowe zamienić na ugodę, która ma taką samą moc 

prawną jak wyrok sądu. 

3. Jeśli udało się zażegnać jeden konflikt i chcemy zapobiegać kolejnym. Być może 

warto przyjrzeć się kulturze rozmów i poszukać ich słabe punkty albo zastanowić się, 

czy sposób komunikacji nie generuje potencjalnych sporów. A może beneficjenci 

projektu potrzebują odpowiednich procedur czy szkolenia z zakresu mediacji lub 

sprawnej komunikacji, żeby skutecznie radzić sobie z konfliktowymi sytuacjami 

wewnątrz organizacji? W trakcie bezpłatnego spotkania informacyjnego (konsultacji) 

wspólnie opracujemy strategię działania na przyszłość. 

 



 

 

                                                                                                                                   Opole, dnia 28 marca 2021r  

 

Szanowni Państwo 

Działając w  imieniu  i na  rzecz  partnerstwa w  ramach projektu  „Siłą  jest  dialog”  którego  celem  jest 

rozwiazywanie konfliktów w sposób polubowny oraz edukacja i wsparcie w zakresie mediacji w Polsce 

zwracamy się z prośba o: 

1. Objęcie patronatem honorowym projektu „Siłą jest dialog”. 

2. Umieszczenie  informacji  o  projekcie  na  stronie  internetowej  urzędu  oraz  innych możliwych 

miejscach. 

3. Wsparcie projektu poprzez: 

a. poinformowanie  podmiotów  podległych  (szkoły,  GOK,  biblioteki, MOPS,  GOPS  itp.)  

o projekcie,  

b. poinformowanie mieszkańców o możliwości skorzystania z projektu, 

c. poinformowanie podmiotów gospodarczych o możliwości skorzystania z projektu. 

4. Skorzystanie  z projektu przez  JST, w  tym oceny  spraw  JST  i możliwości  ich  rozwiązania przy 

wykorzystaniu mediacji  a  tym  samym  zmniejszenia wydatkowania  środków  publicznych  na 

prowadzenie spraw sądowych, 

5. Dofinasowanie  w  formie  dotacji  dla  innowacji  w  zakresie  mediacji  w  Polsce  z  uwagi  na 

tworzenia nowoczesnej e‐usługi dla mieszkańców Państwa gminy.  

 

W ramach projektu pragniemy pokazać, że w dobie pandemii spowodowanej SARS‐CoV‐2 oraz 

wszechobecnego języka agresji i nienawiści – mediacja jest skutecznym sposobem na jego złagodzenie 

i jednocześnie subtelnym rozwiązaniem różnych problemów, konfliktów i sporów. 

 

Szefową  projektu  jest  Aneta  Gibek‐Wiśniewska  ‐  specjalistka  od  prognozowania,  rozwiązywania  

i  zapobiegania  konfliktom  w  JST  i  w  biznesie.  Założycielka  Fundacji  Mediatio  odpowiedzialnej  za 

merytoryczną  część  projektu  wraz  ze  specjalistami  od  kilkudziesięciu  lat  wykonującymi  zawód 

mediatora, prawnika.  

„Od  20  lat  wspieram  Samorządy  w  wychodzeniu  z  kryzysowych  sytuacji,  początkowo  jako  sędzia,  

a  obecnie  –  adwokat  i  mediator.  Na  co  dzień  pracuję  zarówno  z  kadrą  kierowniczą,  jak  

i zespołami pracowników w Instytucjach publicznych jak również dużych i małych przedsiębiorstwach. 

Prowadzę  szkolenia  z  zakresu  sprawnej  komunikacji,  mobbingu,  a  także  kurs  certyfikujący  na 

mediatora.  Przekazuję  wiedzę  potrzebną  do  nieustannego  rozwijania  Samorządów,  do  tworzenia 

zgranych  zespołów,  nawiązywania  trwałych  relacji między  Instytucjami,  Urzędami  oraz  partnerami 

biznesowymi. 

Moje  wykształcenie  z  zakresu  prawa  i  psychologii  pozwala  dobierać  najlepsze  narzędzia  do 

zbudowania  sprawnej  komunikacji.  Lubię  rozmawiać  i  umiem  słuchać,  a  w  trudnych  sytuacjach 

potrafię  znaleźć  kompromis, dlatego  z  sukcesem  realizuję  się w  roli mediatora. Obecnie prowadząc 



 

 

Centrum Mediacyjne  łączę  siły  z  najlepszymi  specjalistami  w  Polsce.  Działaniom Mediatio  zaufało 

ponad  4350  osób  fizycznych  i  prawnych,  w  tym  z  branży  usługowej,  energetycznej,  spożywczej,  

a  Centrum mediacyjne  zbudowało  stałe  partnerstwa  z  instytucjami  takimi  jak  sądy,  urzędy miasta, 

urzędy pracy”. 

Dodatkowe informacje o projekcie „Siłą jest dialog” 

 adresaci: mieszkańcy / firmy / organizacje Państwa regionu  

 zakres: bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje)  

 forma: online w tym telefoniczna oraz w ramach możliwości stacjonarna  

 kiedy: w okresie od 1 kwietnia 2021r do czasu istnienia potrzeby w tym zakresie  

 

W  ramach  projektu  oferujemy  bezpłatne  spotkania  informacyjne  w  mediacji  (konsultacje)  

z najlepszymi ekspertami z zakresu mediacji dla ułożenia 3 poniżej wypisanych sytuacji:  

1. Jeśli  istnieje  przeczucie,  że  w  zespole,  między  pracownikami,  w  zarządzie,  w  relacjach  

z innymi firmami bądź klientami jak również między mieszkańcami regionu czy w rodzinie rodzi 

się  konflikt  i  nie  chcemy  dopuścić  do  jego  eskalacji.  Podczas  bezpłatnego  spotkania 

informacyjnego  (konsultacji)  pomożemy  zdiagnozować  problem  i  znaleźć  sposób,  aby  go 

rozwiązać, zanim negatywnie wpłynie na ich funkcjonowanie. 

2. Jeśli beneficjenci projektu mierzą się z konfliktem  i nie wiedzą,  jak sobie z nim poradzić albo 

zaistniały  spór  doprowadził  do  wszczęcia  sprawy  sądowej.  Pomożemy  im  znaleźć 

konstruktywne wyjście z sytuacji na drodze mediacji, którą szczegółowo zaplanujemy podczas 

bezpłatnego  spotkania  informacyjnego. Ponadto, kiedy otrzymamy zgodę na poprowadzenie 

mediacji, dołożymy wszelkich starań, aby długie  i kosztowne postępowanie sądowe zamienić 

na ugodę, która ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu.  

3. Jeśli  udało  się  zażegnać  jeden  konflikt  i  chcemy  zapobiegać  kolejnym.  Być  może  warto 

przyjrzeć  się  kulturze  rozmów  i  poszukać  ich  słabe  punkty  albo  zastanowić  się,  czy  sposób 

komunikacji  nie  generuje  potencjalnych  sporów.  A może  beneficjenci  projektu  potrzebują 

odpowiednich  procedur  czy  szkolenia  z  zakresu  mediacji  lub  sprawnej  komunikacji,  żeby 

skutecznie  radzić  sobie  z  konfliktowymi  sytuacjami  wewnątrz  organizacji?  

W trakcie bezpłatnego spotkania  informacyjnego (konsultacji) wspólnie opracujemy strategię 

działania na przyszłość. 

4.  

Pamiętaj,  że  telefon  do  nas  i  nasza  pomoc  w  zakresie  mediacji  to  bardzo 

skuteczna metoda  na wypracowanie  porozumienia  i  aż  70%  rozmów  znajduje 

szczęśliwy finał już po drugim spotkaniu. 

 

           Wobec  powyższego,  zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  objęcie  patronatem  honorowym 

inicjatywy  oraz  zapraszam  do  zapoznania  się  ze  szczegółami  na www.mediatio.pl  oraz  do  kontaktu 

korzystając  z  komunikacji  telefonicznej  pod  numerem  721782222  oraz  korespondencji  e‐mailowej 



 

 

kancelaria@mediatio.pl. 

 

 

Jesteśmy  przekonani,  iż  planowany  przez  nas  projekt  przyczyni  się  do  upowszechnienia 

mediacji i idei rozwiązywania sporów w sposób pokojowy, a tym samym przyczyni się do kształtowania 

pozytywnych postaw wśród obywateli.  Obejmując nasz projekt patronatem stają się Państwo również 

Architektem w budowaniu dialogu. 

 

Z wyrazami szacunku,  

Prezes Zarządu Fundacji Mediatio 

 

 

Załącznik: 

1. Wzór plakatu  

2. Deklaracja przystąpienia do projektu  
 

 



POMAGAMY OSOBOM W KONFLIKCIE 
ODNALEŹĆ SKUTECZNE ROZWIĄZANIE 

DZIĘKI NAJWYŻSZYM 
STANDARDOM MEDIACJI

Czy wiesz, że aż 70% rozmów znajduje
szczęśliwy finał już po drugim spotkaniu ? 

Dowiedz się więcej
+48 515 332 140
+48 721 782 222
www.media�o.pl

www.media�o.pl
Siłą jest dialog



 
 

D E K L A R A C J A   
 

poparcia i przystąpienia do projektu   
Siłą jest dialog 

  

 
W odpowiedzi na zaproszenie do współpracy w ramach projektu „Siłą jest dialog”, niniejszym wyrażam 

zainteresowanie współpracą i udzielam honorowego patronatu nad projektem. 

Jednocześnie deklaruję wsparcie w realizacji celów projektu. 

 

  

 

 

____________________________         _________ 

Nazwisko i imię osoby uprawnionej  oraz     podpis 

 

 

 

Nazwa instytucji/ organizacji w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko       

 ______________________________________________________________ 

Reprezentowana przez: 

_____________________________________ 

Adres: ________________________________________________________ 

 

 www / mail / numer tel. kontakt _____________________________________   

 Nazwisko imię osoby do kontaktu ___________________________________ 

           

 



Nie wiesz czy mediacja może Ci pomóc?

  Umów się na bezpłatną konsultacje podczas, której: 

      odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

      eksperci pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie

      razem przejdziemy ścieżkę postępowania mediacyjnego

www.mediatio.pl

+48 515 332 140+48 721 782 222

Zespół posiadając doświadczenie codziennie wspiera osoby oraz 
�rmy w aspekcie innowacyjnych rozwiązań prawnych, mediacyjnych, 
organizacyjnych jak i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania 
w XXI wieku. 

Naszym działaniom zaufało ponad 4350 osób �zycznych 
i prawnych. 

Ponad 1680 zakończonych pozytywnie mediacji.

214 przeszkolonych mediatorów. 

127 stałych klientów, korzystających z naszych metod.

Dlaczego warto wybrać mediacje? 
Mediacje to typ dialogu zmierzający do zawarcia porozumienia lub ugody 
równoważnej z wyrokiem sądu.

Mediacje są: 

Dobrowolne
dla obu stron kon�iktu.

Poufne
dają poczucie komfortu 

rozmowy.

Skuteczne
umożliwiają osiągnięcie 
ugody w krótkim czasie.

Konstruktywne
nastawione na znalezienie 
optymalnego rozwiązania.

Obiektywne
moderowane przez 

wykwali�kowaną osobę.

Korzystne cenowo
nie wymagają dużych 

nakładów �nansowych.

Mediacje czy sąd - co się bardziej opłaca?

     Mediacje
   Koszty: niskie
   Czas: do kilku tygodni
   Typ: dobrowolne
   Poufność: całkowita
   Możliwość postępowania 
   online
   Sesje indywidualne
   Rezultat: sukces / sukces
   Moc wyroku sądowego

        Sąd
   Koszty: wysokie
   Czas: do kilku lat
    Typ: przymusowe
   Poufność: brak
   Rzadka częstotliwość  postępowania 
    online
   Brak sesji indywidualnych
   Rezultat: sukces / przegrana
   Moc wyroku sądowego


