Ośrodek mediacji gospodarczej przy IGG

Nowa platforma
rozwiązywania sporów
Wypowiedź Łukasza Kroplewskiego,
prezesa Izby Gospodarczej Gazownictwa
IGG podejmuje nową inicjatywę – stworzenie Ośrodka
Mediacji Gospodarczej. Jakie są przesłanki tej decyzji?
Po objęciu funkcji wiceprezesa IGG, zainicjowałem stworzenie Ośrodka w ramach Izby. Pomysł spotkał się z aprobatą
członków Izby. Dyskusja na ten temat odbyła się na Walnym
Zgromadzeniu w dniu 26 lipca 2016 roku. Brałem w niej udział
i w mojej ocenie jego utworzenie to naturalna potrzeba ponad
140 podmiotów zgromadzonych w IGG. Zmiana statutu IGG
pozwoliła na utworzenie Ośrodka.
Ośrodek osiągnął pełną zdolność operacyjną do przyjmowania i rozwiązywania sporów 29 czerwca tego roku, kiedy powołano
13 pierwszych mediatorów. Są to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. To nie tylko mediatorzy, arbitrzy, adwokaci i radcowie prawni, ale również syndycy, inżynierowie, gazownicy, doświadczeni
członkowie rad nadzorczych. Dzięki temu oferta Ośrodka Mediacji
Gospodarczej jest rzeczywiście interdyscyplinarna.
Warto również podkreślić, że utworzenie Ośrodka Mediacji jest
zgodne z trendami ogólnoświatowymi i krajowymi. Ten sposób
rozwiązywania sporów jest promowany również przez ustawodawcę. Nie ulega wątpliwości, że zarówno sam wymiar sprawiedliwości, jak i przedsiębiorcy dzięki mediacjom mogą odnieść wyłącznie korzyści. Proszę sobie wyobrazić że z kilku sporów, które
toczą Państwo teraz w sądzie, jeden lub dwa kończą się ugodą
wypracowaną wspólnie przed mediatorem, zatwierdzoną przez
sąd. Ponoszą Państwo tylko koszty mediacji, a co najważniejsze
– w optymalnym scenariuszu, a do takiego zmierza mediacja –
wychodzą Państwo z posiedzenia mediacyjnego z partnerem
biznesowym na zupełnie innym poziomie relacji (win–win) niż
w przypadku zakończenia sprawy wyrokiem sądu (gdzie większość przypadków to jednak win–lose).
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Nie ma co ukrywać, że wypromowanie Ośrodka będzie wymagać dużej pracy nad zmianą sposobu myślenia o rozwiązywaniu
sporów. To kwestia czasu, większego otwarcia się przedsiębiorców
na dialog oraz uświadomienia sobie, że nie zawsze warto wytaczać sądowe armaty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia
z drobnym nieporozumieniem. To zresztą jest problem zmiany
myślenia nie tylko samego klienta (przedsiębiorcy), ale również
jego pełnomocnika. Proszę sobie wyobrazić, że zamiast dyspozycji
wygrania sprawy przed sądem, zlecają Państwo swojemu pełnomocnikowi wypracowanie „optymalnego rozwiązania sporu” albo
wprost – „zawarcie ugody przed mediatorem”. To wymaga od pełnomocnika innego nastawienia do rozwiązania problemu.

Członkowie IGG to wielkie koncerny, ale też średnie
i małe firmy wykonawcze i usługowe. Są szanse, że spotkają się w Ośrodku Mediacji w poszukiwaniu ugody?
Myślę, że tak. Jak już wspomniałem, zmiany legislacyjne otwierają nowe możliwości dla ośrodków mediacyjnych. W mojej ocenie,
dużą zachętą jest także to, że efekt pracy stron i mediatora, czyli ugoda, może podlegać zatwierdzeniu przez sąd powszechny. To jest kluczowa sprawa dla zrównania skutków prawnych mediacji i postępowania przed sądem. Sąd, badając taką ugodę, sprawdza przecież jej
zgodność z prawem i może odmówić jej zatwierdzania, jeśli stwierdzi, że narusza prawo lub jest sprzeczna z elementarnymi zasadami
współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami kupieckimi. Inną
sprawą natomiast jest fakt, że w przypadku wielkich koncernów
mogą wystąpić ograniczenia, zarówno natury ustawowej, jak i w zakresie wewnętrznych regulacji, jeśli chodzi o możliwość kierowania
spraw do postępowania mediacyjnego. Ten temat wymaga samodzielnego zbadania przez każdego z członków IGG.

Inicjatywa jest adresowana do firm członkowskich IGG
czy może mieć szerszy zasięg?

Czy działający przy IGG Sąd Arbitrażowy będzie wsparciem dla prac Ośrodka Mediacji Gospodarczej?

Oczywiście, w pierwszej kolejności inicjatywa ma służyć
członkom IGG, bo przecież Ośrodek powstał właśnie dla nich.
Pierwsze sprawy, które wpłynęły do Ośrodka Mediacji IGG, to
sprawy dotyczące członków Izby, jednak jako Ośrodek mediacji jesteśmy dostępni dla wszystkich przedsiębiorców. Teraz, po
ukonstytuowaniu się Ośrodka, trwają intensywne prace Zgromadzenia Mediatorów nad inicjatywą skierowaną do sądów
i przedsiębiorców, dotyczącą rzetelnego informowania na temat
naszego Ośrodka.

Ośrodek Mediacji powstał jako samodzielna jednostka i organizacyjnie pozostaje wyodrębniony od Sądu Arbitrażowego.
Nie ulega natomiast wątpliwości, że jest tu pole do poszukiwania synergii. Jednym z tematów analiz prawnych prowadzonych
obecnie w Ośrodku jest właśnie zagadnienie możliwości, skutków
i benefitów takiej współpracy, chociażby w postaci zatwierdzania
ugód zawieranych przed Ośrodkiem Mediacji Gospodarczej IGG
nie tylko przed sądem powszechnym, ale również arbitrażowym,
działającym przy IGG.
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