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SPRAWA MEDIOWANA nr 3
STRONY MEDIACJI:
- byli wspólnicy spółki kapitałowej
KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY:
Sprawa będąca połączeniem mediacji wewnątrzorganizacyjnych i mediacji pomiędzy
przedsiębiorcami to doskonały przykład na to, że Międzynarodowe Centrum Mediacji jest
rozpoznawalnym na rynku centrum oferującym najwyższej jakości usługi mediacji wewnątrz
przedsiębiorstw.
Sprawa dotyczyła dwójki byłych wspólników spółki kapitałowej, którzy rozstając się po kilku
latach współpracy, chcieli w najbardziej profesjonalny sposób ułożyć sprawy związane z
nierozliczoną pomiędzy nimi płatnością faktury. Ich drogi biznesowe rozeszły się jakiś czas
temu natomiast sprawa nieopłaconej faktury „wisiała” nad nimi i ciążyła na wzajemnych
stosunkach, zagrażając ich wizerunkowi w dość wąskiej branży, gdzie wieści szybko się
rozchodzą.
Sprawa była o tyle skomplikowana, że byli wspólnicy, co do spornej płatności nie zawarli
żadnej formalnej umowy na piśmie, nie ustalili warunków na jakich ta płatność ma być
rozliczona, a jedynie bazowali na działających do niedawna ustaleniach ustnych, które jak to
w życiu bywa, przestały obowiązywać w momencie, kiedy popsuły się stosunki pomiędzy
byłymi wspólnikami.
Każdy z nich traktował to rozliczenie jako pewien rodzaj „zakładnika” do momentu
wyjaśnienia i zamknięcia wszystkich spraw związanych z ich byłą spółką. I pomimo, że
biznesowo byli już niezależnymi od siebie podmiotami, niedokończony jeszcze „rozwód”
biznesowy był dość istotną przeszkodą we wzajemnych rozliczeniach już osobnych
podmiotów.
Co niezwykle interesujące w tej sprawie przedsiębiorcy-byli wspólnicy, bardzo świadomie
zgłosili się do mediacji prywatnej, działając zupełnie bez jakiegokolwiek motywatora
zewnętrznego w postaci np. skierowania sądu. Ich determinacja do profesjonalnego
rozwiązania sporu było na tyle duża, że już podczas pierwszego spotkania w naszym
Centrum doszło do pierwszej sesji mediacyjnej, podczas której dość sprawnie przeszliśmy
do meritum sprawy, a właściwie spraw, gdyż jak się okazało pomimo pierwotnego założenia,
że chodzi o dwa oddzielne podmioty, mediator dość skutecznie dotknął kwestii ich
niedokończonego biznesowego „rozwodu” klarując kilka istotnych wątków.
Tym samym rozpoczynając mediację pomiędzy przedsiębiorcami traktowanymi jako odrębne
dwa podmioty, weszliśmy po części w temat mediacji pomiędzy wspólnikami jeszcze wciąż
nie rozwiązanej spółki.

Obydwaj przedsiębiorcy doskonale dostosowali się do panujących reguł i zasad mediacji, co
przyczyniło się do jej szybkiego zakończenia. W niespełna 2 godziny znaleźli rozwiązanie
przy pomocy mediatora Międzynarodowego Centrum Mediacji. Wypracowana ugoda nie
tylko rozwiązała temat rozliczenia płatności byłych wspólników, ale poczynili oni również
ustalenia, co do przyszłych kontaktów biznesowych. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, iż
obydwaj zaangażowani już w zupełnie nowe przedsięwzięcia biznesowe z nowymi
wspólnikami, znaleźli pewien obszar możliwej przyszłej, wspólnej współpracy.
Zastosowana metoda mediacji oparta o model „U” promowany w ramach MCM okazała się
być niezwykle efektywnym narzędziem pracy. Ta sprawa, to także przykład bardzo
świadomego i profesjonalnego podejścia do pozasądowych metod rozwiązywania sporów
oraz przykład właściwego rozpoznania pozycji Międzynarodowego Centrum Mediacji na
rynku, do którego ci dwaj przedsiębiorcy trafili.

