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Sprawozdanie z udziału w konkursie
o mediacji w sprawach gospodarczych
w Paryżu (8th ICC International
Commercial Mediation Competition),
8–13.2.2013 r.
W dniach 8–13.2.2013 r. Międzynarodowa Izba Handlu (ICC) z siedzibą w Paryżu
już po raz ósmy dała studentom z całego świata, młodym adeptom alternatywnych metod
rozwiązywania sporów, szansę na uczestniczenie w największym konkursie dotyczącym
mediacji w sprawach gospodarczych. ICC jest jedyną w swoim rodzaju, istniejącą od 1919 r.,
organizacją, która promuje rozwój więzi gospodarczych o zasięgu globalnym. Została ona
utworzona przez grupę przedsiębiorców, którzy w obliczu ekonomicznej dewastacji spowodowanej przez I wojnę światową, postanowili działać wspólnie w imieniu pokoju w sferze międzynarodowych relacji handlowych. Od początku działalności organizacji silny
nacisk kładziony był także na określony sposób rozwiązywania ewentualnych sporów.
Reguły postępowania, sformułowane w powszechnie dostępnych zbiorach reguł działania
organizacji, wyznaczają standardy stosowania metod ADR (alternative dispute resolutions)
na całym świecie. Warto zaznaczyć, że w rozumieniu ICC akronim ten oznacza amicable
dispute resolutions (czyli przyjazne, polubowne rozwiązywanie sporów), w odróżnieniu
od rozumienia preferowanego przez większość organizacji krajowych, gdzie spotyka się
określenia takie jak: alternative (alternatywne), additional (dodatkowe), appropriate (odpowiednie) czy też rzadziej – assisted (z udziałem osoby trzeciej). Sam konkurs odbywa
się zgodnie z modelowymi zasadami ICC, jako że jego głównym celem jest szerzenie pokojowej kultury prowadzenia biznesu oraz wspieranie edukacji w zakresie mediacyjnego
sposobu rozwiązywania konfliktów.
Międzynarodowy konkurs w zakresie mediacji gospodarczych organizowany przez
ICC jest najważniejszą częścią Tygodnia Mediacyjnego (Mediation Week), a towarzyszy
mu doroczna konferencja dotycząca ADR. Konkurs już na stałe jest wpisany do kalendarza
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profesjonalnych mediatorów oraz przedstawicieli licznych organizacji, którzy uczestniczą
w nim w roli gości, sędziów lub mediatorów w czasie rozgrywek turniejowych. W tegorocznej edycji wzięło udział 66 drużyn reprezentujących 48 krajów z pięciu kontynentów. Wiele
spośród nich pochodziło z krajów anglojęzycznych: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Polska reprezentowana była przez dwie drużyny – drużynę Uniwersytetu Warszawskiego oraz drużynę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy
raz w historii konkursu obu polskim drużynom udało się przejść zwycięsko przez rundy
eliminacyjne i dołączyć do grona najlepszych zespołów na świecie, co świadczy o niezwykle
wysokim poziomie przygotowania i zaangażowania zespołów w tematykę mediacji oraz
pozwala mieć nadzieję na dynamiczny rozwój ADR wśród młodych prawników.
Uczestnictwo drużyny w konkursie zostało zorganizowane i wspierane merytorycznie
przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. CRiSK przy WPiA
UW powstało w 2006 r., a głównym celem jego działalności jest promocja alternatywnych
metod rozwiązywania sporów wśród studentów prawa oraz studentów innych wydziałów
UW, m.in. przez organizowanie rożnego rodzaju działalności edukacyjnej. Od czterech
lat CRiSK UW angażuje się także w rekrutację studentów do drużyny na konkurs ICC,
a także jej merytoryczne przygotowanie oraz organizację wyjazdu. W tym roku drużyna
wystąpiła w składzie: Karolina Alama-Osmólska, Jakub Barański oraz Anna Rak. Trenerem drużyny była Katarzyna Sawicka, która wzięła udział w konkursie w charakterze
członka drużyny dwa lata wcześniej. Udział drużyny w konkursie był możliwy dzięki
wsparciu Wydziału Prawa i Administracji UW, który od wielu lat rozwija edukację studentów prawa w zakresie alternatywnych metod rozwiązania sporów. Na WPiA UW prowadzone są takie zajęcia jak: Mediacje w sporach prawnych, Negocjacje z udziałem prawników oraz Klinika Mediacji, w której studenci mają możliwość udziału w mediacjach,
jako ko-mediatorzy na zasadach pro bono. Wydział prowadzi także studia podyplomowe
z Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, które
są przeznaczone przede wszystkim dla prawników oraz organizuje konferencje dotyczące
tej tematyki. Udział drużyny UW w tym prestiżowym konkursie był możliwy także dzięki
wsparciu finansowemu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, który od
wielu lat angażuje się zarówno w rozwój mediacji w Polsce, jak i udział naszej drużyny
w konkursie. Sąd Arbitrażowy przy którym działa również Centrum Mediacji był m.in.
współorganizatorem konferencji „Polubownie – to znaczy jak?” zorganizowanej na WPiA
UW w marcu 2012 r.
Przez blisko cztery miesiące intensywnie przygotowywaliśmy się do startu, poszerzając zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w czasie udziału w praktycznych ćwiczeniach polegających na udziale w sesjach mediacyjnych. Trudy treningu
nie zniechęcały nas jednak ani przez chwilę, a w rezultacie zaowocowały dotarciem do
ćwierćfinału konkursu, co stanowi najlepszy wynik w historii uczestnictwa naszej Uczelni
w tym emocjonującym i prestiżowym wydarzeniu.
Podczas wypełnionych wrażeniami sześciu dni konkursu, studenci z całego świata
mają okazję poznać najwybitniejszych przedstawicieli świata ADR. Przyjazna i kreatywna atmosfera całego wydarzenia skłania do ciągłych dyskusji, wymiany poglądów
oraz doświadczeń, co dla studentów biorących udział w konkursie stanowi kapitał nie
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Więcej informacji na stronie wydawcy
http://www.ksiegarnia.beck.pl/czasopisma-adr-arbitraz-i-mediacjakwartalnik

