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Poznań, dnia 15 maja 2018 roku  

 
 
 

Sprawozdanie w sprawie działalności Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji 

Gospodarczych Wielkopolski i Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji  

 

Sąd Arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej działa, jako 

kontynuacja tradycji Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego.  

W roku 2017/2018 Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski zarejestrował 

wpływ 6 spraw arbitrażowych.  

Z czego : 

- w jednej ze spraw w dniu 23 czerwca 2018 roku zostanie ogłoszony wyrok (termin 

publikacyjny); 

- w drugiej ze spraw cofnięto powództwo i jednocześnie złożono wniosek o wszczęcie 

postępowania mediacyjnego w oparciu o zgromadzony dotychczas materiał dowodowy (Prezes 

Sądu wydał Postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania w postępowaniu 

mediacyjnym); 

- pozostałe sprawy są w toku. 

 

Jednocześnie informuję, że wszystkie w.w. sprawy toczyły się lub toczą na podstawie 

wcześniejszych zapisów na nasz sąd zawartych w umowach. 

 
 Na bazie Sądu prowadzone jest obecnie Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i 

Mediacji, utworzone w ramach projektu „ Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, który 

miał na celu rozwijanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów, z bardzo dużym jednak 

naciskiem na rozwój mediacji. 

 Działalność Sądu koncentrowała się na  kontynowaniu założeń projektu, zwłaszcza, 

więc na mediacji.  
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W ramach dotychczasowej działalności Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji : 

przeprowadzono ok 500  mediacji  w ramach CAM. 

 Wielkim sukcesem okazała się zorganizowana przy współpracy z NSZZ Solidarność i 

Pracodawcy RP w dniu 17 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza konferencja nt.: „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”, 

która zgromadziła szerokie grono przedsiębiorców, pracodawców, adwokatów i radców 

prawnych . 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Wielkopolska Izba  Adwokacka  oraz Wydział  

Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. 

Warto podkreślić, że zasadniczym celem mediacji jest tworzenie szerokiego dostępu do 

możliwości pozasądowych metod rozwiązywania sporów również na płaszczyźnie pracodawca 

– pracownik. Prelegenci konferencji wypowiadali się nie tylko o prawnych aspektach 

dotyczących mediacji, ale również przedstawiali obszary potencjalnego konfliktu w stosunkach 

pracy. Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie listu intencyjnego powołującego 

instytucję mającą wspierać proces mediacji pracowniczej w regionie Wielkopolski. 

 W ramach współpracy z NSZZ Solidarność Region Wielkopolska w okresie kwiecień – maj 

2018 zostało zorganizowane 4- dniowe szkolenie z zakresu mediacji pracowniczych. 

   W związku z napływającym do Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji 

zainteresowaniem wśród środowisk prawniczych i mediatorów specjalistycznymi szkoleniami z 

zakresu mediacji Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Poznaniu planuje 

zorganizować komercyjne szkolenia z zakresu mediacji. 

 Jednakże w dalszej części roku będziemy kontynuować pracę nad usprawnianiem 

działalności Sądu Arbitrażowego Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, a nadto 

spróbujemy porozumieć się z szeregiem firm, samorządów terytorialnych i innych podmiotów 

celem nakłonienia ich dokonywania zapisów na sąd arbitrażowy.  
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 Nadto należy zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku  pracy nad Wielkopolskim Centrum 

Arbitrażu i Mediacji zwiększyło się zainteresowanie ADR i w związku z tym otrzymujemy coraz 

więcej zgłoszeń i pytań odnośnie Centrum. 

                                                                                          

                                                                            

 

 adw. Wojciech Celichowski 

Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji 

Gospodarczych Wielkopolski 

Kierownik WCAM  
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