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Praktyczne aspekty arbitrażu i mediacji
(18.10.2011 r.) – sprawozdanie
z konferencji w Poznaniu
W dniu 18.10.2011 r. w Poznaniu odbyła się konferencja pt. Praktyczne aspekty arbitrażu i mediacji. Patronat nad nią objął ówczesny Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Niewątpliwie powodzenie konferencji, o którym świadczyło duże zainteresowanie
przybyłych na nią osób oraz ciekawe wystąpienia prelegentów, było w dużej mierze zasługą
organizatorów, bez zaangażowania których z całą pewnością nie doszłoby do takiego wydarzenia. Spotkanie to zorganizował WPiA Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji
im. Mieszka I w Poznaniu wraz z Wielkopolską Izbą Budownictwa w Poznaniu.
W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele praktyki, jak i naukowcy zajmujący się na co dzień problematyką sądownictwa polubownego oraz mediacji. W podjętej
dyskusji oraz wygłoszonych referatach starali się przekazać swoje dotychczasowe spostrzeżenia oraz doświadczenia w omawianym temacie. Spotkanie otworzyli przedstawiciele
organizatorów: prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im.
Mieszka I w Poznaniu – dr Ewa Szuber-Bednarz, dziekan WPiA Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – dr Dorota Czura-Kalinowska oraz Prezes
Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa – dr inż. Zenon Kierczyński MBA.
Konferencja podzielona została na trzy panele tematyczne. Pierwszy dotyczył polskich
doświadczeń arbitrażowych. Drugi poświęcony został tematyce mediacji. Z kolei trzeci
był podsumowaniem dwóch poprzednich i dotyczył zagadnień z dziedziny arbitrażu oraz
mediacji.
W konferencji jako prelegenci wzięli udział:
¾¾ prof. dr hab. Rafał Wojciechowski – adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim, wykładowca na WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, członek Kolegium Redakcyjnego
kwartalnika ADR;
¾¾ Ryszard Wargin – prezes Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskiej Izbie
Budownictwa, radca prawny w Habdank&Wargin Kancelaria Radcy Prawnego
w Poznaniu;
¾¾ Tomasz Wierzowiecki – radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu,
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¾¾ Klaus-Peter Langenkamp – adwokat w Kancelarii TIGGES Rechtsanwälte Düsseldorf, München w Warszawie;
¾¾ Krystian Mularczyk – radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu;
¾¾ Grzegorz Frączek – dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Uniwersytetu Śląskiego,
doktorant Uniwersytetu Śląskiego;
¾¾ dr Arkadiusz Bieliński – wykładowca na WP Uniwersytetu w Białymstoku;
¾¾ Piotr Nowaczyk – członek Polskiego Sądownictwa Polubownego, Prezes Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz członek wielu międzynarodowych
sądów arbitrażowych;
¾¾ dr Dorota Czura-Kalinowska – dziekan WPiA Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego
dr Dorota Czura-Kalinowska w Poznaniu;
¾¾ dr inż. Zenon Kierczyński – Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa
w Poznaniu I.
W pierwszym, poświęconym arbitrażowi panelu, który prowadziła dr Dorota Czura-Kalinowska, wystąpili: dr inż. Zenon Kierczyński z prezentacją pt. Dlaczego arbitraż?
– z doświadczeń Gospodarczego Sądu Polubownego, prof. Rafał Wojciechowski, który
podjął problematykę sporządzania zapisu na sąd arbitrażowy w praktyce gospodarczej,
mec. Ryszard Wargin, z tematem prawa właściwego dla arbitrażu, oraz mec. Tomasz
Wierzowiecki, z prelekcją pt. Czy kontakty zawodowe arbitra z pełnomocnikiem strony
są przesłanką do wyłączenia arbitra orzekającego w sprawie, czy nie?
Po zakończeniu pierwszego panelu wywiązała się gorąca dyskusja pomiędzy prelegentami oraz uczestnikami konferencji. Głos w niej, odnośnie do praktycznego aspektu
arbitrażu, zabrał m.in. Włodzimierz Brych, prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, który wskazał problemy pojawiające się w postępowaniu przed
sądem arbitrażowym oraz ich możliwe rozwiązania.
W drugim panelu, poświęconym mediacji, prowadzonym przez dr. inż. Zenona Kierczyńskiego, wystąpił mec. Klaus-Peter Langenkamp, który w języku polskim zaprezentował implementację postanowień dyrektywy 2008/52/WE w zakresie prawa promującego mediację w Niemczech. Kolejnym prelegentem był mec. Krystian Mularczyk, który
przedstawił praktyczne aspekty mediacji w sprawach gospodarczych. Następnie wystąpił
dr Arkadiusz Bieliński. Zwrócił on uwagę na rolę i pozycję mediatora w mediacji gospodarczej. Po zakończeniu drugiego panelu wywiązała się dyskusja, podsycana przez pytania
zadawane prelegentom przez publiczność.
W trzecim panelu, poświęconym arbitrażowi i mediacji, wystąpili: mec. Piotr Nowaczyk,
który mówił na temat dobrych i złych praktyk w zakresie etyki i etykiety międzynarodowego
arbitrażu, oraz dr Dorota Czura-Kalinowska, która zainteresowała uczestników problematyką dysfunkcji regulacji prawnych dotyczących arbitrażu i mediacji. Cały panel zakończył
się dyskusją, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania uczestników spotkania.
Konferencja miała na celu m.in. zasygnalizowanie tych kwestii, które obecnie wywołują w praktyce największe wątpliwości. W jej trakcie oprócz wystąpień zaproszonych gości
nie zabrakło także miejsca na dyskusje, które z uwagi na ograniczone ramy czasowe toczyły się również w kuluarach. Większość uczestników podkreślała, że spotkanie to stało
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Sprawozdanie z konferencji pt. Praktyczne aspekty arbitrażu i mediacji
się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń arbitrów i mediatorów zajmujących się
problematyką przedstawioną na konferencji. Celem organizatorów było rozpropagowanie wiedzy na temat arbitrażu i mediacji gospodarczej oraz przedstawienie aktualnych
problemów związanych ze stosowaniem tych metod rozstrzygania sporów. Jako ostatnia
głos zabrała dr Dorota Czura-Kalinowska, która zaprosiła wszystkich do udziału w konferencji w przyszłym roku.
Szczegółowe sprawozdanie wraz ze zdjęciami z konferencji znajdziecie Państwo
na stronie http://pr.wspia.pl/konferencje-zorganizowane/401-20111018-praktyczne-aspekty-arbitrazu-i-mediacji.

Na zdj. dr Dorota Czura-Kalinowska oraz dr inż. Zenon Kierczyński.

Na zdj. dr Arkadiusz Bieliński oraz r. p. Krystian Mularczyk.
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