„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"
Załącznik
do Zarządzenia nr 54/21
z dnia 19.05.2021 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI
NA STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU MEDIACJE I SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA
PROWADZONE W SZKOLE WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa się zasady organizacji oraz szczegółowe warunki rekrutacji na studia
podyplomowe na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza, przeznaczone dla funkcjonariuszy
i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych, prowadzone w Szkole Wyższej
Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022, w ramach projektu „Pilotaż programu
wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Lublinie”, realizowanego na podstawie umowy nr DFS-V.7211.5.2020 na powierzenie realizacji zadań ze
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Projekcie – rozumie się przez to projekt pod nazwą „Pilotaż programu wdrażającego ideę
sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”,
realizowany na podstawie umowy nr DFS-V.7211.5.2020 na powierzenie realizacji zadań ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
2) Dysponencie Funduszu – rozumie się przez to Ministra Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,
Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa, jako dysponenta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
3) Studiach podyplomowych – rozumie się przez to studia podyplomowe na kierunku Mediacje
i sprawiedliwość naprawcza dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz kuratorów
sądowych, prowadzone w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w ramach Projektu;
4) Uczelni lub SWWS – rozumie się przez to Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa, która do dnia 31 marca 2021 r. nosiła nazwę
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie;
5) Koordynatorze Studiów – rozumie się przez to osobę powołaną do pełnienia funkcji koordynatora
studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza, przeznaczonych dla
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych
prowadzonych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w ramach Projektu;
6) Kierowniku Projektu – rozumie się przez to osobę powołaną na Kierownika Projektu „Pilotaż programu
wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Lublinie.”, realizowanego na podstawie umowy nr DFS-V.7211.5.2020 na powierzenie realizacji zadań
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ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości;
Uczestniku Projektu – rozumie się przez to osobę, która wzięła udział w rekrutacji do Projektu i została
zakwalifikowana do udziału w Projekcie (uczestnictwa w Studiach podyplomowych) oraz zawarła
Umowę uczestnictwa w Projekcie;
Uczestniku Studiów podyplomowych – rozumie się przez to osobę, która została zakwalifikowana do
udziału w Studiach podyplomowych na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza dla
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych, prowadzonych przez
Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w ramach Projektu;
Umowie uczestnictwa w Projekcie – oznacza to umowę, której wzór stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego Regulaminu;
Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie określający zasady organizacji
oraz szczegółowe warunki rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie mediacji i sprawiedliwości
naprawczej dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych
prowadzone w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu „Pilotaż programu
wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Lublinie.”, realizowanego na podstawie umowy nr DFS-V.7211.5.2020 na powierzenie realizacji zadań
ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości.

§2
Studia podyplomowe prowadzone są na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu
nr DFS-V.7211.5.2020 w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Szkołą
Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia Studiów podyplomowych finansowane są ze środków, o których
mowa w ust. 1.
Działania merytoryczne związane z realizacją Studiów podyplomowych prowadzi Koordynator Studiów we
współpracy z Kierownikiem Projektu oraz Działem Organizacji Kształcenia SWWS.
Studia podyplomowe prowadzone są we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
z siedzibą w Lublinie na podstawie zawartego porozumienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się postanowienia regulaminu studiów
podyplomowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 44/20 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Ponadto w
odniesieniu do studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza dla
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych prowadzonych w ramach
Projektu w roku akademickim 2020/2021 do ich zakończenia zastosowanie będzie miał regulamin
uczestnictwa w Projekcie, stanowiący załącznik do warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe w
zakresie Mediacji i sprawiedliwości naprawczej, załączonego do uchwały nr 75/20 senatu Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu
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rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” dla funkcjonariuszy
i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych.
6. Studia podyplomowe realizowane są w oparciu o standardy szkolenia mediatorów uchwalone w dniu
29 października 2007 r. przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów
i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
7. Celem Studiów podyplomowych jest:
1) poznanie psychologicznych mechanizmów powstawania konfliktów oraz technik i narzędzi
rozwiązywania konfliktów;
2) poznanie istoty, metod i narzędzi stosowanych w pracy mediatora i umiejętności ich wykorzystania
w procesie rozwiązywania i zarządzania sporami;
3) zrozumienie znaczenia i roli mediacji na etapie wykonywania kary, a następnie przekazanie tej wiedzy
innym pracownikom jednostek penitencjarnych i zespołów kuratorskich;
4) zdefiniowanie miejsca mediacji w procesie resocjalizacji i reintegracji skazanych;
5) rozszerzenie kompetencji analitycznych, mających zastosowanie w procesie rozwiązywania sporów oraz
nabycie umiejętności pełnego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej w ramach
obowiązujących regulacji prawnych;
6) praktyczne przygotowanie do prowadzenia mediacji, w tym pogłębienie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do pełnienia zawodu mediatora.
II. Organizacja Studiów

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§3
W ramach Projektu w roku akademickim 2021/2021 przeprowadzona zostanie druga edycja Studiów
podyplomowych, łącznie dla 40 Uczestników Projektu.
Do drugiej edycji Studiów podyplomowych zrekrutowanych zostanie 40 Uczestników, spełniających
kryteria grupy docelowej określone w ust. 4.
Projekt realizowany jest w sposób zapewniający stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji,
a także równości szans kobiet i mężczyzn.
Słuchaczami Studiów podyplomowych realizowanych w ramach Projektu mogą być wyłącznie:
1) funkcjonariusze lub pracownicy Służby Więziennej zatrudnieni w jednostce organizacyjnej położonej
w miejscowości odpowiadającej obszarowi właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Lublinie, bądź funkcjonariusze lub pracownicy Służby Więziennej zatrudnieni w jednostce
organizacyjnej Służby Więziennej położonej w innej części kraju, tj. poza właściwością miejscową
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie – 20 przedstawicieli Służby Więziennej;
2) zawodowi kuratorzy sądowi działający na obszarze działania Apelacji lubelskiej bądź zawodowi
kuratorzy sądowi z pozostałych części kraju, działający na obszarze działania innej Apelacji – 20
zawodowych kuratorów sądowych.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na Studia podyplomowe – decyduje kolejność
zgłoszeń.
Zajęcia prowadzone będą w systemie 2-semestralnym, zgodnie z programem Studiów podyplomowych,
stanowiącym załącznik do Uchwały nr 58/20 senatu Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki z dnia
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9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie mediacji
i sprawiedliwości naprawczej dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych
kuratorów sądowych.
7. Łączny wymiar Studiów podyplomowych w roku akademickim (I i II semestr) wynosi 190 godzin. Przyjmuje
się, że 1 godzina zajęć to 45 min.
8. Zajęcia w toku Studiów podyplomowych są prowadzone w kampusie mundurowym SWWS mieszczącym
się pod adresem: ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz. Przewiduje się przeprowadzenie wybranych zajęć
w Warszawie, w miejscu wskazanym przez SWWS.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

§4
Studia podyplomowe (druga edycja) są organizowane i prowadzone w okresie od października 2021 r. do
czerwca 2022 r.
Studia podyplomowe są organizowane w formie zjazdów, w ciągu dwóch dni następujących po sobie
(sobota – niedziela), zasadniczo w łącznym wymiarze nie przekraczającym 16 godzin w ramach każdego
zjazdu.
W szczególnie wyjątkowych wypadkach Koordynator Studiów może zmienić wymiar godzin zajęć, przy czym
niezwłocznie informuje się o tym fakcie każdego ze słuchaczy Studiów podyplomowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Zajęcia teoretyczne są prowadzone dla wszystkich słuchaczy łącznie, bez podziału na grupy.
Zajęcia praktyczne odbywają się w podziale na grupy, przy czym grupa obejmuje nie więcej niż 20 słuchaczy.
Podziału na grupy do udziału zajęciach praktycznych dokonuje Koordynator Studiów w porozumieniu z
Działem Organizacji Kształcenia SWWS. W toku Studiów podyplomowych, w uzasadnionych wypadkach, na
wniosek słuchacza, Koordynator Studiów – w porozumieniu z Działem Organizacji Kształcenia SWWS –
może przypisać słuchacza do innej grupy.
Terminy zajęć i program Studiów podyplomowych są zamieszczane na stronie internetowej Studiów
podyplomowych pod adresem https://swws.edu.pl/rekrutacja-mediacje-i-sprawiedliwosc-naprawcza/ lub
na Uczelnianej Platformie Edukacyjnej.
Wiedza i umiejętności przekazywane będą metodami interaktywnymi poprzez wykłady, symulacje
mediacji, analizy studiów przypadków, demonstracje, ćwiczenia (indywidualne i w grupach), dyskusje,
warsztaty, testy.
Dopuszcza się prowadzenie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§5
1. Studia podyplomowe dla Uczestników Projektu są nieodpłatne. Koszt Studiów podyplomowych
finansowany jest ze środków Projektu, o czym mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy Projektu – uczestniczący w Studiach podyplomowych mogą się ubiegać o dodatkowe wsparcie
w postaci: zapewnienia bezpłatnych noclegów (z soboty na niedziele w terminach zjazdów), wyżywienia
w terminach zjazdów, oraz/lub zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne na zasadach określonych
w rozdziale IV pn. „Dodatkowe wsparcie dla Uczestników spełniających wyznaczone kryteria”, o których
mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
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III. Warunki i tryb rekrutacja na Studia podyplomowe
§6
Warunki i tryb przeprowadzania rekrutacji na Studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022 określa
załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
IV. Dodatkowe wsparcie uczestnika Projektu (Studiów podyplomowych)
§7
1. Uczestnicy Projektu posiadający miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż Kalisz, oddalone od miejsca
prowadzenia zajęć dydaktycznych o więcej niż 50 km, mogą się ubiegać o dodatkowe wsparcie w postaci
zapewnienia: noclegów w Kampusie mundurowym SWWS w Kaliszu (z soboty na niedzielę w terminach
zjazdów), wyżywienia w Kampusie mundurowym SWWS w Kaliszu (od soboty – śniadanie, obiad, kolacja,
do niedzieli – śniadanie oraz obiad, w terminach zjazdów) lub zwrotu kosztów dojazdu z miejsca
zamieszkania do Kalisza (na zaplanowane zajęcia dydaktyczne) oraz powrotu do miejsca zamieszkania
(w niedzielę, w którą zaplanowane są zajęcia dydaktyczne) na podstawie faktycznie ponoszonych
i odpowiednio udokumentowanych wydatków, do wysokości opłat za środki transportu publicznego
szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze,
w ramach przyjętego w Projekcie, maksymalnego limitu kosztów przejazdu w obie strony w terminach
zjazdów, w kwocie nie przekraczającej 102 zł dla jednego Uczestnika Projektu. W wyjątkowych sytuacjach,
po akceptacji Dysponenta Funduszu, rozpatrywane będą wnioski złożone przez Uczestnika Projektu
ubiegającego się o dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do
Kalisza (na zaplanowane zajęcia dydaktyczne) oraz powrotu do miejsca zamieszkania (w niedziele, w które
zaplanowane są zajęcia dydaktyczne) na podstawie indywidualnego oświadczenia Uczestnika Projektu
o aktualnym szacunkowym koszcie dojazdu na zajęcia oraz powrotu do miejsca zamieszkania po
zakończonych zajęciach, ustalonego na podstawie opłat za środki transportu publicznego szynowego lub
kołowego w oparciu o cennik biletów II klasy obowiązujący na danym obszarze.
2. Warunkiem skorzystania ze wsparcia wskazanego w ust. 1 jest:
1) zgłoszenie zapotrzebowania na noclegi oraz wyżywienie w terminach zjazdów lub na zwrot kosztów
dojazdu na zajęcia dydaktyczne w momencie zgłaszania chęci Uczestnictwa w Projekcie,
2) podpisanie z Uczelnią Umowy uczestnictwa w Projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego Regulaminu oraz
3) spełnienie ustalonych przez Uczelnię warunków skorzystania z zapewnianych przez Uczelnię noclegów,
wyżywienia lub zwrotu kosztu dojazdów na zajęcia.
3. Formularz zgłoszenia określającego zakres oczekiwanego wsparcia, stanowi załącznik do Umowy
uczestnictwa w Projekcie, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
V. Obowiązki uczestnika Projektu (Studiów podyplomowych)
§8
1. Uczestnik Projektu (Uczestnik Studiów podyplomowych) zobowiązany jest do:
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1) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Projekcie oraz Regulaminu studiów
podyplomowych, obowiązujących w Uczelni;
2) rozpoczęcia i ukończenia Studiów podyplomowych w wyznaczonym terminie;
3) przestrzegania obowiązującej procedury udziału w Studiach podyplomowych, w szczególności
uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych przewidzianych programem studiów przez cały okres ich
trwania;
4) potwierdzania obecności na zajęciach dydaktycznych;
5) bieżącego informowania Uczelni o przewidywanych nieobecnościach i każdorazowego ich
usprawiedliwiania;
6) terminowego uzyskiwania zaliczeń zajęć wykładowych i warsztatowych;
7) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w wyznaczonych przez Uczelnię terminach;
8) niezwłocznego informowania Kierownika Projektu lub Koordynatora Studiów o zmianie danych
osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Projektu (skutki zaniechania wykonania tego
obowiązku obciążają Uczestnika studiów podyplomowych);
9) niezwłocznego informowania Kierownika Projektu lub Koordynatora Studiów o przeszkodach
ograniczających lub wykluczających możliwość uczestnictwa w Studiach (w Projekcie).
2. Nieobecności Uczestnika Projektu na zajęciach dydaktycznych nie mogą przekroczyć 20% ogółu zajęć
przewidzianych programem Studiów podyplomowych.
3. W przypadku przekroczenia wskazanego w ust. 2 limitu dopuszczalnych nieobecności Uczelnia ma prawo
do skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Studiów, niezależnie od wystąpienia innych
okoliczności będących podstawą skreślenia z listy słuchaczy przewidzianych Regulaminem studiów
podyplomowych obowiązującym na Uczelni.
VI. Zasady rezygnacji z udziału w Studiach podyplomowych (w Projekcie)
§9
1. W przypadku rezygnacji z dalszego udziału w Studiach podyplomowych (w Projekcie) Uczestnik Projektu
jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Studiach
podyplomowych (Projekcie) ze wskazaniem przyczyny rezygnacji, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Usprawiedliwiona rezygnacja z udziału w Studiach podyplomowych (Projekcie) może wynikać wyłącznie z
uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie udokumentowanych:
1) przyczyn zdrowotnych;
2) zdarzeń losowych uznanych przez Koordynatora Studiów za uzasadniające rezygnację z udziału w
Studiach podyplomowych (Projekcie).
3. Warunkiem uznania rezygnacji z udziału w Studiach podyplomowych za usprawiedliwioną jest dostarczenie
na adres Uczelni oświadczenia o rezygnacji ze Studiów podyplomowych (z udziału w Projekcie), w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, wykazującego jedną z przyczyny rezygnacji wskazanych w ust. 2, wraz
z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie wskazanych okoliczności, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego dalsze uczestnictwo w Projekcie.
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4. W przypadku rezygnacji ze Studiów podyplomowych z innego powodu niż wymienione w ust. 2 lub
w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, bądź w przypadku skreślenia z listy
Uczestników Studiów podyplomowych z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie
studiów podyplomowych obowiązującym w Uczelni, Uczelnia ma prawo żądania od Uczestnika zapłaty kary
umownej w wysokości 3 600,00 złotych (słownie: trzy tysiące sześćset złotych), której wysokość wynika
z szacunkowych kosztów uczestnictwa jednej osoby w Projekcie, a Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty
tej kary umownej.
5. O konieczności zapłaty kary umownej wskazanej w ust. 4 Uczelnia zawiadamia Uczestnika Projektu na
piśmie, wyznaczając termin na zapłatę kary umownej nie krótszy niż 14 dni.
VII. Zakończenie Studiów podyplomowych

1.
2.
3.

4.

5.
6.

§ 10
Studia zakończone będą egzaminem końcowym, polegającym na rozwiązaniu zestawów pytań w formie
testowej.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie przez Uczestniczka Projektu zaliczeń oraz
pozytywnej oceny ze wszystkich przedmiotów wskazanych w programie Studiów podyplomowych.
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:
1) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
2) certyfikatu udziału w Projekcie.
Warunkiem uzyskania świadectwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej, jest osiągnięcie przez Uczestnika
Projektu założonych w programie efektów kształcenia, w tym uzyskanie odpowiednio: zaliczeń, zaliczeń z
oceną, pozytywnych wyników egzaminów, pozytywnego wyniku egzaminu końcowego oraz udział
Uczestnika Projektu w 80% zajęć, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wystawiane na druku ustalonym zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Pozytywne ukończenie Studiów nadaje absolwentowi uprawnienia do wpisu na listę mediatorów
sądowych, po spełnieniu dodatkowych wymagań zawartych w odrębnych przepisach.
VIII. Postanowienia końcowe

§ 11
Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Harmonogram rekrutacji;
2) Załącznik nr 2 – Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
3) Załącznik nr 3 – Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe;
4) Załącznik nr 4 – Deklaracja udziału w Projekcie;
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika Projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13
i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679);
6) Załącznik nr 6 – Wzór Umowy uczestnictwa w Projekcie;

Strona 7 z 8

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"
7) Załącznik nr 7 – warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku
Mediacje i sprawiedliwość naprawcza prowadzone w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku
akademickim 2021/2022.
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