Mediacje – drogą do osiągnięcia porozumienia
Mediuj zanim pójdziesz do Sądu
Iga Witkowska
Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Nazywam się Iga Witkowska. Jestem mediatorem.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego,
kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
W Polskim Centrum Mediacji szkoliłam się z zakresu
mediacji i negocjacji, gdzie uzyskałam dyplom
„Mediator spraw cywilnych”.
Specjalizuję się w sprawach rodzinnych: rozwody,
plany opieki dla dzieci, podział majątku. Prowadzę
mediacje w sprawach cywilnych, biznesowe między
kontrahentami.
Współpracowałam z Fundacją Życie od Nowa oraz
Fundacją Czas na Sukces.

Kim jestem?
Iga Witkowska
Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w
Warszawie
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Mediacje w biznesie
Przedsiębiorco, spór gospodarczy można rozwiązać bez sądu.

Gospodarka ciągle się rozwija, firmy współpracują z coraz
większą ilością partnerów, podwykonawców i dostawców.
W wolnorynkowym otoczeniu biznesowym łatwo jest
popaść w konflikt.
Mediacje w biznesie można przeprowadzić w każde chwili.
Niezależnie czy sprawa sądowa się już rozpoczęła.
Do mediatora można zgłosić się na każdym etapie sprawy
sądowej, zarówno przed wniesieniem pozwu jak i w
trakcie prowadzonej sprawy.
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Mediacje w biznesie
Postaw na mediacje w biznesie.
Strony mediacji są autorami ugody i same decydują o
rozstrzygnięciu konfliktu. Nie są uzależnione od decyzji
organu czy wyroku sądowego.
Przejście przez proces mediacji pozwala utrzymać
poprawne kontakty biznesowe, co daje szanse na
kontynuowanie współpracy w przyszłości.
- Znacznie niższe koszty przeprowadzenia mediacji.
- Wszczęcie mediacji podobnie jak wniesienie pozwu
przerywa bieg terminu przedawnienia.
- Daje możliwość uniknięcia długotrwałego postępowania
sądowego i polubownego rozwiązania sporu na
warunkach możliwych do realizacji i akceptowanych przez
obydwie strony.
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Mediacje w biznesie
Współpraca
Prowadzisz biznes a współpraca z kontrahentem zaczyna
być problematyczna?

Niezapłacone faktury sprawiają że Twoja firma traci
płynność finansową?
Partner biznesowy nie odbiera telefonu a Ty nie możesz
zaplanować budżetu, inwestycji czy dalszych działań?

Zanim zdecydujesz się na drogę sądową zaufaj Mediacji.
To właśnie podczas posiedzenia Mediacyjnego możecie
jako partnerzy biznesowi znaleźć wspólnie wyjście, czasem
z pasowej sytuacji.
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Zapraszam do współpracy
Iga Witkowska
Mediator Stały przy Sądzie
Okręgowym w Warszawie
+48 606902964
mediacjewitkowska@gmail.com
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