Koncepcja działalności pierwszego
„Polsko-Niemieckiego Centrum Mediacji”
w Collegium Polonicum w Słubicach

Koncepcja działalności Polsko-Niemieckiego Centrum Mediacji została wypracowana przez zespół
projektowy w składzie: dr Artur Kopka, mgr Anna Wiącek, Prof. Włodzimierz Głodowski, dr Grzegorz
Frączek, dr Artur Barczewski, dr Karolina Wróblewska, mgr Piotr Piekielnik, mgr Agnieszka Brończyk,
mgr Sylwia Cor w trakcie spotkań roboczych poprzedzających konferencję.
Celem powstania Polsko-Niemieckiego Centrum Mediacji jest wykorzystanie potencjału CP jako
jednostki transgranicznej, posiadającej bazę naukową w trzech obszarach tematycznych: prawo,
ekonomia i kulturoznawstwo, wpisującymi się w tematykę mediacji interkulturowej.
W zakres działalności centrum ma w pierwszej linii wchodzić będzie prowadzenie i wspieranie
interdyscyplinarnych badań naukowych dot. mediacji w celu wypracowania skutecznych sposobów
funkcjonowania tej alternatywnej metody rozwiazywania sporów. W ten sposób centrum będzie
przyczyniać się do poszerzania wiedzy oraz doświadczeń związanych z wykorzystaniem mediacji, a
następnie upowszechniania tej metody (znajdującej obecnie jeszcze w trakcie rozwoju, a czerpiącej
głównie z doświadczeń niemieckich) w Polsce.
Główny nacisk PNCM zostanie postawiony na problematykę sporów polsko-niemieckich (jako
naszego sąsiada i największego partnera gospodarczego) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
interkulturowych. Inicjatywa wydaje się być bardzo aktualna szczególnie w świetle korzystnych zmian
w ustawodawstwie oraz działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do upowszechnienia
mediacji, jako metody mogącej stanowić alternatywę dla długotrwałych i kosztownych procesów
sądowych.
W ramach projektu przewidziane jest stworzenie pierwszej polsko-niemieckiej platformy wymiany
wiedzy i doświadczeń w zakresie mediacji ze szczególny uwzględnieniem aspektu „interkulturowego”.
Powstanie centrum daje możliwość do:
- prowadzenia interdyscyplinarnych badań dotyczących mediacji transgranicznej oraz czerpania
inspiracji z polskich i niemieckich doświadczeń oraz ze współpracy polsko-niemieckiej,
- stworzenie siatki fachowców w zakresie mediacji w celu wymiany wiedzy, doświadczeń oraz
inicjowania kooperacji.
- poszerzenie kompetencji studentów prawa o wiedzę na temat mediacji, a tym samym podwyższanie
kwalifikacji prawników poprzez znajomość mediacji w zakresie sporów gospodarczych, rodzinnych,

pracowniczych, z uwzględnieniem aspektów interkulturowych, jako wyjątkowy ponadprogramowy
pakiet tematyczny,
- uwzględnienia zapotrzebowania w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-politycznej wynikających
ze wzmożonej dynamiki procesów globalizacji poprzez szczególny nacisk na „interkulturowy” profil
mediatorów,
- wykształcenie profesjonalnej kadry mediatorów oraz stworzenie listy mediatorów specjalizujących
się w tematyce transgranicznej,
- upowszechnienie mediacji w społeczeństwie oraz pobudzenie rynku mediacyjnego.
Planowana działalność PNCM
Trzy płaszczyzny działalności:
1) Teoria mediacji:
- zbieranie i archiwizowanie materiałów (w języku polskim, niemieckim i angielskim) dot.
teorii mediacji oraz jej praktycznego wykorzystania w procesie rozwiązywania sporów
- stworzenie „centrum informacji”, dysponującego zbiorem publikacji o tematyce
mediacyjnej.
2) Badania naukowe:
- interdyscyplinarna działalność badawcza oraz inicjowanie dyskursu naukowego dot.
problematyki mediacyjnej,
- inicjowanie projektów badawczych oraz współpracy międzynarodowej,
- organizacja wykładów, konferencji, sympozjów, przygotowywanie publikacji,
- stworzenie mediacyjnego punktu informacyjnego oraz platformy wymiany wiedzy i
doświadczeń – do tej pory istnieje jedynie jedna polskojęzyczna strona internetowa z
informacjami o mediacji na świecie,
3) Praktyka mediacyjna – prowadzenie (komercyjnej) działalności mediacyjnej, szczególnie o
charakterze dwunarodowościowym z naciskiem na mediację w sporach polsko-niemieckich
Dlaczego Collegium Polonicum?
- lokalizacja na granicy polsko-niemieckiej dająca możliwość podjęcia perspektywy transgranicznej,
- możliwość wykorzystania potencjału naukowego CP poprzez współpracy z prężnie działającymi
wydziałami prawa (Polish-German Law, Viadrina), ekonomii i kulturoznawstwa oraz odpowiednimi
katedrami UAM,
- możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z kierunkiem „Mediacja” na Viadrinie,
- baza konferencyjna i noclegowa,
- zaplecze językowe.

