SĄD POLUBOWNY
PRZY PROKURATORII GENERALNEJ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Właściwość
Rozpoznawanie sporów pomiędzy:
• innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi,
• osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

MEDIACJA

Rodzaje postępowań prowadzonych
w Sądzie Polubownym przy PGRP
Efektywne i odformalizowane postępowanie polubowne polegające na próbie doprowadzenia do
ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji
prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora.
Mediator wspiera przebieg negocjacji, pomaga w przełamaniu ewentualnego impasu, łagodzi
powstające napięcia oraz pomaga w dotarciu do rzeczywistych interesów i potrzeb stron, jakie
ukryte są za prezentowanymi przez nie stanowiskami. Celem mediacji jest wypracowanie porozumienia i ostatecznej ugody.

ARBITRAŻ

Stanowi alternatywną formę rozstrzygania sporów wobec tradycyjnego postępowania sądowego.
Istotą arbitrażu jest powierzenie przez strony sporu kompetencji do jego rozstrzygnięcia wybranemu
sądowi polubownemu, a nawet wskazanej osobie trzeciej, będącej specjalistą w dziedzinie, której
spór dotyczy. W przypadku Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej strony dokonują wyboru arbitrów z listy Arbitrów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej lub spoza tej listy, jeżeli wybrane osoby, spełniają określone w Regulaminie kryteria
konieczne do pełnienia funkcji Arbitra Stałego. Wyrok Sądu Polubownego rozstrzygający o żądaniach
stron jest ostateczny i może być uchylony jedynie na żądanie strony w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 1206 Kodeksu postępowania cywilnego.

sp.prokuratoria.gov.pl

KONCYLIACJA

Nie była dotychczas wykorzystywana szerzej na arenie sporów gospodarczych. W jej ramach niezależny i bezstronny koncyliator po zbadaniu sprawy, sam przedstawia stronom propozycję rozwiązania
sporu, co zbliżone jest nieco do rozstrzygnięcia podejmowanego przez arbitra. Różnica polega jednak
na tym, że akceptacja zaproponowanego rozwiązania pozostaje wyłącznym uprawnieniem stron.
Zadaniem kocyliatora jest opracowanie, na podstawie przedstawionych stanowisk, odpowiednich
rozwiązań w formie propozycji koncyliacyjnej, którą zgodziłyby się zaakceptować strony. W ramach
koncyliacji może również zostać zawarta ugoda.

Zalety polubownych metod
rozwiązywania sporów
poufność postępowania
szybkość i efektywność rozwiązania sporu
elastyczność i brak formalizmu
niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym
postępowaniem sądowym
wpływ na wybór osób prowadzących
postępowanie

MEDIACJA
• wpływ stron na rozwiązanie sporu, co daje
poczucie satysfakcji i braku przegranej
• przerwanie spirali konfliktu oraz możliwość
zrozumienia rzeczywistych potrzeb stron
• brak ryzyka pogorszenia sytuacji stron
• szansa na odbudowanie i zachowanie
wzajemnych, dobrych relacji i korzystnego
wizerunku na przyszłość
• ugoda zawarta przed mediatorem może zostać
nieodpłatnie zatwierdzona przez sąd

KONCYLIACJA
• propozycja rozwiązania sporu
przygotowana przez neutralnego eksperta
• opinia autorytetu zewnętrznego –
Sądu Polubownego przy PGRP
• brak ryzyka pogorszenia sytuacji stron

ARBITRAŻ
• postępowanie szybsze i mniej sformalizowane
niż przed sądem powszechnym
• moc prawna wyroku – po zatwierdzeniu
przez sąd powszechny – na równi
z wyrokiem tego sądu

Dlaczego Sąd
Polubowny
przy PGRP?
Postępowania oferowane przez Sąd
prowadzone są przez wybitnych
prawników oraz ekspertów posiadających olbrzymie doświadczenie
zawodowe, w tym również
w obsłudze prawnej podmiotów
sfery publicznej, co daje gwarancję
profesjonalizmu i wysokiej jakości
prowadzonych postępowań.
Sąd Polubowny przy PGRP to
podmiot niezależny, wiarygodny
i kompetentny, działający przy
cieszącej się autorytetem instytucji
państwowej.

Jak rozpocząć
postępowanie
Warunkiem rozpoczęcia postępowania
jest wyrażenie na nie zgody przez
obie strony sporu.
Zgodę drugiej strony można uzyskać
samodzielnie bądź za pośrednictwem
Sądu Polubownego poprzez złożenie
formularza dostępnego na stronie
internetowej Sądu.
Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony
sporu wnioskodawca jest o niej
informowany.
Następnie sprawa zostaje przekazana
osobom prowadzącym postępowanie,
które podejmują kontakt ze stronami.

Kontakt
Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa
e-mail: sp@prokuratoria.gov.pl

tel. 22 695-85-04 , fax. 22 695-81-11

