Rendez-vous biznesu „Mediacje – nowa jakość w biznesie”
3 marca, godz. 18.00
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre
ul. Towarowa 2 w Warszawie

Spotkanie w formie debaty z udziałem: wiceministra Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w
Ministerstwie Gospodarki i Dr Eweliny Stobieckiej, koordynatora Międzynarodowego Centrum
Mediacji. Zaproszeni goście rozmawiać będą o różnicach pomiędzy mediacjami, a rozwiazywaniem
sporów w sądzie, wpływie mediacji na prowadzenie biznesu oraz sposobach jej prowadzenia.
Przedstawione zostaną również założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod
rozwiązywania sporów, który został niedawno zgłoszony do publicznych konsultacji.

W spotkaniu wezmą udział przedsiębiorcy zrzeszeni we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej
(CCIFP).

O Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej:

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców
zrzeszającym ponad 420 firm francuskich i polskich. Od 21 lat CCIFP działa na rzecz interesów
polskich i francuskich inwestorów pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń
biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania
wpływające na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju
biznesu w Polsce. CCIFP w swoich działaniach wspiera dialog pomiędzy podmiotami publicznymi i
prywatnymi, stara się promować dobre praktyki swoich firm członkowskich pokazując nowe trendy i
nowatorskie rozwiązania pomagające w rozwoju biznesu. www.ccifp.pl

O Międzynarodowym Centrum Mediacji:

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów,
dostępną dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w
Polsce. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
oraz

wprowadzanie

i

promocja

najwyższych

standardów

związanych

z

pozasądowym

rozwiązywaniem sporów w biznesie.

Inicjatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego
Centrum Mediacji, Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii
TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz

Aleksandra Ladachowska, partner zarządzający w Infinity - Agencji PR & MarComm w Warszawie,
sekretarz Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza,
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo
Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.

Unikalną cechą MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym
jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworzą eksperci w konkretnych branżach,
prowadzący mediacje w językach obcych i posiadających doświadczenie zarówno merytoryczne jak i
praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

Co warto wiedzieć na temat mediacji?


Mediacja to alternatywna – dla postępowania sądowego lub arbitrażowego – metoda
rozwiązania sporu, także w biznesie;



Mediacja stanowi tańszy, szybszy i skuteczniejszy sposób na rozwiązanie konfliktu;



Mediacja pozwala stronom na rozwiązanie ich problemu i bardzo często daje im możliwość
kontynuacji współpracy biznesowej, ponieważ w przeciwieństwie do procesu sądowego
strony nie są „przeciwnikami”, ale „partnerami” dążącymi do osiągnięcia wspólnego
porozumienia;



Osiągane w mediacji rozwiązanie musi być dla obu stron satysfakcjonujące: to klasyczna
sytuacja „win-win”;



Umiejętność osiągnięcia porozumienia za pomocą mediacji to także wyraz stosowania
najwyższych standardów w biznesie.

Więcej informacji:
Mariusz Kielich, CCIFP, mariusz.kielich@ccifp.pl, tel.: +48 507 121 269
Aleksandra Ladachowska, Agencja INFINITY, ola@agencja-infinity.pl, tel.: + 48 793 41 00 08

