V Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu
w Krakowie
V Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu (V Allerhand Dispute Resolution,
Mediation and Arbitration Summit) odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w Krakowie.
Tegoroczna edycja kongresu, organizowana przy współpracy z Krakowską Izbą
Adwokacką, zostanie w całości poprowadzona w języku angielskim przy licznym udziale
zagranicznych panelistów.
Niewątpliwie alternatywne metody rozwiązywania sporów cieszą się, nie tylko w Polsce, coraz
większą popularnością, co przejawia się w stale rosnącej liczbie prawników decydujących się na
praktykę w tym zakresie.
Celem tegorocznego Kongresu będzie swoista diagnoza aktualnej kondycji tychże praktyk na rynkach
środkowej i wschodniej Europy, jak również próba wskazania kierunków, w których zmierzał będzie
rozwój tych dziedzin. Zaproszeni goście, wybitni specjaliści praktykujący arbitraż i mediację w
krajach takich jak Austria, Niemcy, Rosja, Bułgaria, Litwa, Czechy oraz oczywiście Polska
zaprezentują uczestnikom Kongresu aktualne kluczowe i najważniejsze zagadnienia, z którymi do
czynienia mają prawnicy w ich krajach, jak również przedstawią najnowsze trendy w arbitrażu i
mediacji.
Międzynarodowy i przekrojowy dobór prelegentów pozwoli również uczestnikom Kongresu na
poszerzenie ich wiedzy z zakresu zagadnień międzynarodowego arbitrażu oraz mediacji (ze
szczególnym uwzględnieniem Europy środkowej i wschodniej), jak również będzie okazją do wymiany
doświadczeń zawodowych na tym polu.
Kongres zostanie poprzedzony 6 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 otwartym wykładem Johannesa
Willheima, partnera Kancelarii Jones Day, pt. „Introduction into Dispute Management", w siedzibie
Instytutu Allerhanda (Placu Sikorskiego 2/7), a także da doskonałą okazję do networkingu podczas
Bankietu w przeddzień Kongresu o godz. 19:30 w restauracji Albertina (ul. Dominikańska 3) w
Krakowie.
Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się na stronie (zobacz stronę)
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Naczelnej Rady Adwokackiej, Stowarzyszenia
Sędziów Polskich Iustitia, Palestry, Młodej Palestry, Centrum C-Law, oraz jest realizowane w
partnerstwie z Kancelarią Kubas Kos Gałkowski, Kancelarią Bird & Bird i Małopolskim Centrum
Arbitrażu i Mediacji.
adw. dr Tomasz Cyrol
adw. Paweł Sikora
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