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Szanowni Państwo, 
 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału 

w VIII Konferencji Alternatywne Metody Rozstrzygania Sporów (ADR) w budownictwie. Strategie i sposoby 

dochodzenia do ugód, organizowanej przez nasze Stowarzyszenie oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy 

Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, pod patronatem merytorycznym Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konferencja będzie odbywała się w dniach 24-25 listopada 2021 r., w trybie zdalnym, a udział w niej jest 

bezpłatny. 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) od wielu lat promuje arbitraż i mediację 
jako skuteczną, szybką, tanią i zgodną ze światowymi trendami metodę rozstrzygania sporów.  

Dzisiaj, gdy ustawodawca w sposób szczególny próbuje przekonywać do stosowania ADR, nie da się nie 
zauważyć szansy, jaką stanowi ugodowe i polubowne rozstrzyganie sporów. Jako uczestnicy rynku 
budowlanego dostrzegamy jednak problem polegający na tym, że zamawiający publiczni, w tym także 
reprezentujący jednostki samorządu terytorialnego, wciąż obawiają się zawierania ugód.  

Pomimo prawnych możliwości i zachęt ze strony ustawodawcy pozasądowe rozstrzyganie sporów, a w 
szczególności zawieranie ugód nie jest wystarczająco wykorzystywane w praktyce. Podczas Konferencji 
postaramy się zdiagnozować, dlaczego tak się dzieje, ale i pokazać, także na przykładach, że tak wcale nie 
musi być, a stosowanie ADR jest nie tylko możliwe, ale i korzystne dla wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego. Będziemy także przekonywać do ADR propagując wiedzę o nich, omawiając  m.in. 
uwarunkowania prawne dla ich stosowania oraz moc prawną i znaczenie ugody dla stron. Będziemy 
dyskutować o zaletach, wadach i ograniczeniach ADR w stosunku do procesów toczących się przed sądami 
powszechnymi, w tym także w kontekście kosztów i czasu.  

Konferencja adresowana jest do wszystkich, którzy uczestniczą w procesie budowlanym, ale szczególnie 
namawiamy do udziału w niej przedstawicieli zamawiających publicznych, którzy będą mieli okazję 
zapoznać się z rekomendacjami dla stosowania ADR. Liczymy tradycyjnie na duży udział wykonawców, 
podwykonawców, inżynierów konsultantów i prawników wspierających proces inwestycyjny. W marcu 
bieżącego roku, w naszej pierwszej odbywającej się w trybie zdalnym Konferencji, wzięło udział ponad 
tysiąc osób! Mimo prowadzenia Konferencji w trybie zdalnym każdy z uczestników będzie miał możliwość 
włączyć się w dyskusję dzięki pomocy specjalistycznej platformy i dedykowanych narzędzi. 

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Konferencji, której niezaprzeczalna wartością są znakomici 
wykładowcy i paneliści. Szczegóły i rejestracja na stronie: VIII ogólnopolska konferencja - SIDiR | VIII 
ogólnopolska konferencja – SIDiR – Alternatywne Metody Rozstrzygania Sporów (ADR) w budownictwie. 
Strategie i sposoby dochodzenia do ugód. 
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