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SEMINARIUM I WARSZTAT DZIEŃ BEZ KONFLIKTU W BIZNESIE
Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców na seminarium, warsztat
i dyskusję poświęconą mediacji gospodarczej.
W

ramach

organizowanego

przez

Ministerstwo

Gospodarki

cyklu

wydarzeń

promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie”, 29 października 2015, w Centrum Zielna,
ul. Zielna 37, w Warszawie w godzinach 9:00-15:30 odbędą się: seminarium, warsztat i dyskusja,
dotyczące mediacji gospodarczej oraz nowej Ustawy o wspieraniu polubownych metod
rozwiązywania sporów.
Podczas wydarzenia uczestnicy poznają najnowsze trendy oraz korzyści wynikające ze stosowania
alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Będą mieli także okazję do szerszego zapoznania
się z informacjami na temat praktycznego zastosowania mediacji w prowadzeniu biznesu, a dzięki
zaproszonym ekspertom - doświadczonym praktykom mediacji, poznają polskie i międzynarodowe
standardy związane z rozwiązywaniem konfliktów poza sądem.
Seminarium rozpocznie się omówieniem przez eksperta z Ministerstwa Gospodarki Projektu „Centra
Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” a także Ustawy o wspieraniu polubownych metod
rozwiązywania sporów w kontekście ułatwień dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Mecenas Roman Rewald, prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan
zrelacjonuje doświadczenia z działalności Centrum w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji” projekt pilotażowy - realizowanego wspólnie z Ministerstwem Gospodarki.
Dr Thomas R. Henschel, założyciel i dyrektor Mediationsakademie z Berlina opowie o wartości
konfliktu oraz o tym, jakie korzyści niemieckiej gospodarce przynosi mediacja.
Andy Grossman, dyrektor z Center for Effective Dispute Resolution (CEDR) w Londynie - jednego
z największych na świecie ośrodków mediacji i certyfikacji mediatorów, w swojej prezentacji
przedstawi mediację jako skuteczne narzędzie prowadzenia biznesu i omówi sytuację mediacji
gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2
Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji poruszy
zagadnienia związane z rolą prawnika w mediacji i interesem klienta a Michał Jaksa, wiceprezes
Fundacji Rozwoju Mediacji, przedstawi mediacje gospodarcze z perspektywy praktyka.
W czasie Dnia bez konfliktu w biznesie odbędzie się również dyskusja z udziałem zaproszonych
ekspertów, na temat minimalizowania ilości sporów w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz
propozycji rozwiązywań w sytuacjach, gdy pojawia się konflikt.
Goście będą mieli też okazję udziału w warsztacie „Konflikt początkiem nowego”, przygotowanym
przez Izabelę Salicką, mediatora, coacha, psychologa, psychologa biznesu i project managera w
firmie MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń.
Seminarium i warsztat „Dzień bez konfliktu w biznesie” dedykowane są przedsiębiorcom
zainteresowanym polubownymi metodami rozwiązywania sporów w tym m.in. właścicielom i kadrze
zarządzającej przedsiębiorstw, działom prawnym i HR, doradcom, członkom zarządu oraz
przedstawicielom mediów.
Udział w seminarium i warsztacie „Dzień bez konfliktu w biznesie” jest bezpłatny, zgłoszenia można
dokonać pod adresem: rsvp@agencja-infinity.pl tel. 781 453 985, 793 410 008
Ilość miejsc jest ograniczona.
„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w związku z realizacją projektu pn. „Centra Arbitrażu i
Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013.
Partnerami wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie” są:
Międzynarodowe Centrum Mediacji, Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa,
Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, PolskoHiszpańska Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Prawników
Przedsiębiorstw, MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń, Mediationsakademie Berlin, Centre for
Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn.
KONTAKT:
Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY PR&MarComm
Tel.: + 48 793 41 00 08, E-Mail: ola@agencja-infinity.pl
O PROJEKCIE CENTRA MEDIACJI I ARBITRAŻU
W
2014
roku
Ministerstwo
Gospodarki
zainicjowało
Projekt
„Centra
Arbitrażu
i
Mediacji
–
projekt
pilotażowy”,
w ramach którego powołano w Polsce sześć regionalnych, działających wg jednolitych zasad, Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM): w
Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Wśród Partnerów Projektu realizowanego przez Ministerstwo są
organizacje przedsiębiorców, izby gospodarcze i uczelnie wyższe. Projekt jest realizowany z funduszy europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt zakłada podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), w
szczególności gospodarczych, poprzez podejmowanie działań edukacyjno-szkoleniowych oraz promocyjnych. W ramach projektu CAM
przewidziane jest ułatwienie dostępu do ADR, w szczególności do mediacji, poprzez uruchomienie sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji. Centra
będą skupiały się na prowadzeniu mediacji pozasądowej, z zachowaniem możliwości mediacji sądowej, co do zasady między podmiotami
gospodarczymi. Celem działalności Centrów jest obniżenie kosztów rozwiązywania konfliktów ponoszonych przez przedsiębiorców, w
szczególności poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym oraz skrócenie czasu rozstrzygania sporów.
ZAKŁADANE EFEKTY: integracja środowiska - współpraca z partnerami społecznymi doprowadzi do zwiększenia aktywności organizacji
zajmujących się tematyką ADR na własnym terenie, wzrost liczby mediacji w regionach, rozpowszechnienie wiedzy na temat ADR – dzięki
kampanii informacyjnej oraz działaniom edukacyjnym.
KORZYŚCI Z CAM: zmniejszenie liczby spraw rozstrzyganych w wydziałach cywilnych i gospodarczych sądów powszechnych, przyspieszenie
rozpoznawania spraw przez sądy powszechne wskutek zmniejszenia wpływu oraz szerszego korzystania przez sędziów z instytucji skierowania
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sprawy do postępowania mediacyjnego, znaczące obniżenie kosztów rozwiązywania sporów, w szczególności między przedsiębiorcami,
rzeczywista analiza przyczyn sporu i możliwość dalszej współpracy między skonfliktowanymi stronami, zwiększenie kultury prawnej, w
szczególności kultury rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców, popularyzacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów
wśród polskich przedsiębiorców oraz prawników, w tym sędziów.
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