Dlaczego warto uczestniczyć
Wydarzenia z serii GPC są unikalnym spotkaniami, podczas których wszyscy zainteresowani
korzystający z alternatywnych metod rozwiązywania sporów mają szansę wypowiedzieć się oraz
zostać wysłuchani. Osoby świadczące usługi z zakresu ADR mogą z kolei w ten sposób zapewnić, aby
potrzeby uczestników sporów zostały w przyszłości wzięte pod uwagę.

Korzyści dla osób korzystających z usług związanych z rozwiązywaniem i rozstrzyganiem sporów:
Prawnicy wewnętrzni biorący udział w tym wydarzeniu będą mieli możliwość przekazać ważne
informacje o tym, czego ich pracodawcy potrzebują lub oczekują w obszarze rozwiązywania sporów.
Wydarzenie pilotowe w Londynie pokazało, że osoby korzystające z ADR często mają potrzeby, które
mogą nie być brane pod uwagę lub które są niewłaściwie rozumiane, takie jak znaczenie szybkości
procesu i kosztów w zestawieniu z jakością rozstrzygnięcia/rozwiązania lub wpływ procesu
rozwiązywania sporu na przyszłą działalność przedsiębiorcy oraz na relacje. Członkowie zarządów,
osoby zarządzające przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorcy będą mieli wyjątkową okazję spotkać się
z sędziami, prawnikami, politykami, ludźmi nauki, osobami oferującymi alternatywne metody
rozwiązywania sporów oraz innymi zainteresowanymi ADR oraz wyjaśnić swoje priorytety i wskazać,
w jaki sposób procesy ADR mogą wpłynąć na ich działalność biznesową i życie. Ma to przyczynić się
do spojrzenia na rozstrzyganie sporów nie tylko jak na strategiczne zagadnienie prawne, ale także jak
na część kultury organizacji, procesu zarządzania ryzykiem, programu społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR) lub jak na zagadnienie z zakresu dobrych praktyk zarządzania przedsiębiorstwem.
Osoby korzystające z ADR będą miały szansę dowiedzieć się o nowych metodach zapobiegania oraz
rozwiązywania sporów, których efekty mogą być szybsze, tańsze lub lepsze niż do tej pory.

Korzyści dla doradców:
Prawnicy, konsultanci oraz pozostali eksperci będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami
dotyczącymi trendów oraz kierunków rozwoju metod zapobiegania oraz rozwiązywania sporów. Będą
mieli oni również możliwość wymiany i porównania swoich poglądów z poglądami innych
uczestników, co będzie odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu w przyszłości dostępu do wymiaru
sprawiedliwości i systemów rozwiązywania sporów dla klientów takich doradców. Doradcy będą mieli
okazję wziąć udział w innowacyjnym eksperymencie, który z dużym prawdopodobieństwem pozwoli
zebrać wartościowe dane, pomocne dla wielu osób korzystających z ADR, doradców oraz innych
zainteresowanych osób.
Korzyści dla osób świadczących usługi z zakresu alternatywnego rozwiazywania sporów:
Jako że tradycyjne metody rozwiązywania sporów stają się w niektórych krajach coraz bardziej
uciążliwe, kosztowne i długotrwałe, osoby świadczące usługi w obszarze ADR będą miały okazję
omówić nowe pomysły dotyczące zmniejszenia kosztów postępowań spornych i opóźnień w sądach.
Będą również mogły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi oferowania nowych, bardziej
dopasowanych do potrzeb odbiorców metod rozwiązywania sporów. Dzięki wymianie poglądów
osoby świadczące usługi z zakresu ADR będą mogły lepiej zrozumieć różnice w postrzeganiu ADR
przez nich samych i przez osoby korzystające z ich pomocy, których do tej pory mogły nie być
świadome (np. jak dbać o zachowanie relacji, w jaki sposób oferować produkty/usługi dostosowując
je do potrzeb osób poszukujących pomocy w rozwiązaniu sporu).

Sędziowie, arbitrzy, koncyliatorzy i mediatorów będą mogli przedyskutować, w jaki sposób mogliby
współpracować dla poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości i systemów rozwiązywania sporów
w XXI w. i zidentyfikować najlepsze praktyki na przyszłość.
Osoby oferujące usługi z zakresu ADR będą mogły porównać jakie różnice występują w postrzeganiu
różnych metod rozwiązywania sporów, w jakim kierunku rozwijają się alternatywne metody
rozwiązywania sporów, jakie są możliwości rozwoju i wzrostu oraz w jaki sposób potencjalnie łączyć
metody, których rezultatem jest wiążące rozstrzygnięcie dla stron z metodami, w których kształt
rozwiązania zależy od woli stron, zapewniając w ten sposób swoim klientom więcej możliwości.
Korzyści dla innych uczestników:
Uczestnictwo w wydarzeniach z serii GPC przyniesie korzyści wszystkim osobom i podmiotom
zainteresowanym obszarem ADR, w tym pracownikom naukowym, osobom odpowiedzialnym za
tworzenie prawa oraz przedstawicielom władz. Uczestnicy uzyskają dostęp do nowych danych i
spostrzeżeń na temat potrzeb różnych interesariuszy, a także dotyczących trendów, które mogą mieć
wpływ na przyszłość procesów rozwiązywania sporów. Może to prowadzić do opracowania
konkretnych działań, które przyczynią się do poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości i
systemów rozwiązywania sporów w tych krajach, gdzie jest to najbardziej potrzebne lub w
skomplikowanych sprawach transgranicznych (np. gdy strony pochodzą z różnych jurysdykcji lub w
sporach pomiędzy inwestorem a państwem).

