DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
GPC Warsaw jest skierowana do wszystkich zainteresowanych metodami alternatywnego
rozwiązywania sporów (ADR). Konferencja koncentrować się będzie wokół tematów związanych z
krajowymi oraz międzynarodowymi zagadnieniami z obszaru ADR. Organizatorzy zapraszają do
udziału osoby korzystające z metod ADR, profesjonalistów w tym zakresie, doradców oraz inne osoby
zainteresowane ADR.
Osoby korzystające z ADR
Zachęcamy do udziału w GPC Warsaw strony zaangażowane w spory gospodarcze, które potrzebują
lub mogą potrzebować rozwiązać swój spór z wykorzystaniem metod ADR takich jak mediacja,
arbitraż, czy facylitacja. Mogą to być osoby prywatne, spółki, przedstawiciele lokalnych społeczności,
liderzy, menedżerowie, osoby zarządzające lub przedstawiciele administracji zaangażowani w
konflikt, którzy poszukują wsparcia neutralnych osób w rozwiązaniu swojego konfliktu. Osobami
korzystającymi z ADR mogą być osoby fizyczne, firmy rodzinne, małe i średnie przedsiębiorstwa,
spółki, firmy międzynarodowe, lokalne społeczności, stowarzyszenia, przedstawiciele władz – krótko
mówiąc, każda osoba lub podmiot pozostające w konflikcie i poszukujące wsparcia w rozwiązaniu
sporu cywilnego lub gospodarczego. Określenie „osoby korzystające z ADR” obejmuje zatem:












osoby prywatne i konsumentów
wszelkiego rodzaju spółki
stowarzyszenia i organizacje
organy administracyjne oraz organy sprawowania władzy
menedżerów
osoby zarządzające biznesem
członków zarządu
wewnętrznych doradców prawnych
partnerów biznesowych
liderów lokalnych społeczności
urzędników zaangażowanych w spory (np. spory między inwestorem a państwem)

Profesjonaliści
Dla celów spotkań z serii GPC profesjonaliści zostali zdefiniowani jako osoby zapewniające procesy
rozwiązywania sporów, generujące dla osób korzystających z ADR pewne opcje i możliwości.
Określenie to obejmuje organy sądowe, ośrodki arbitrażu i mediacji, indywidualnych sędziów,
mediatorów i arbitrów, facylitatorów, stowarzyszenia, organizacje, izby handlowe lub inne podmioty,
które świadczą usługi rozwiązywania sporów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Obejmuje ono również członków krajowych struktur sądownictwa (np. sędziów). Określenie
„Profesjonaliści” obejmuje zatem:








sądy
centra arbitrażu i/lub mediacji
sędziów
urzędników
arbitrów
koncyliatorów
mediatorów




instytucje ADR
izby handlowe świadczące usługi ADR

Doradcy
Doradcami są osoby lub podmioty zaangażowane w udzielanie porad i wsparcia dla osób
korzystających z ADR lub profesjonalistów. Pojęcie to obejmuje kancelarie prawne i zewnętrznych
doradców prawnych (np. radców prawnych, adwokatów), jak również innych dostawców usług
doradczych lub konsultacji zaangażowanych w rozwiązywanie sporów (np. negocjatorów, ekspertów
z różnych dziedzin, biegłych, doradców finansowych, konsultantów z obszaru zarządzania, trenerów,
firmy konsultingowe, itd.) Dla celów spotkań z serii GPC, wewnętrzni doradcy prawni uznawani są za
osoby korzystające z ADR, nie zaś za doradców. Wynika to stąd, że w swoich działaniach biorą oni pod
uwagę również szerszy biznesowy i korporacyjny kontekst sporów. Do „Doradców” zalicza się zatem:







zewnętrznych doradców prawnych
doradców finansowych
biegłych
specjalistów z różnych dziedzin
architektów
negocjatorów

Inni zainteresowani ADR
Do udziału w konferencji zapraszamy również inne osoby zainteresowane tematyką ADR. Mogą to
być w szczególności osoby oraz instytucje zaangażowane w edukację, badania naukowe, trenerzy,
politycy, urzędnicy, organizacje pozarządowe, think-tanki, organizacje zajmujące się budowaniem
relacji społecznych, itd. Określenie „Inni zainteresowani ADR” obejmuje zatem:










pracowników akademickich
wychowawców/edukatorów
trenerów lub instytucje szkoleniowe
urzędników
przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości
think-tanki
decydentów, polityków
organizacje pozarządowe
międzynarodowe organizacje międzyrządowe

