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Wymagania wstępne: Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów
prawnych etc.).
Cele przedmiotu: Prowadzone zajęcia mają na celu:
1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu arbitrażu i mediacji w polskim systemie
prawnym;
2. nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących mediacji w sprawach cywilnych;
3. nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego;
4. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu omawianego w ramach wykładu.
Metody dydaktyczne: Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Arbitraż i mediacja a inne formy ADR;
2. Miejsce arbitrażu w polskim systemie prawnym;
3. Arbitraż krajowy i międzynarodowy arbitraż handlowy;
4. Podstawowe cechy arbitrażu;
5. Sąd arbitrażowy a sąd państwowy;
6. Zapis na sąd polubowny;
7. Arbitrzy – ich status, funkcje, sposób powoływania i odpowiedzialność;
8. Problem właściwości sądu polubownego;
9. Postępowanie przed sądem polubownym;
10. Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym;
11. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego;
12. Przykłady stałych sądów polubownych;
13. Regulacja prawna mediacji w polskim kodeksie postępowania cywilnego;
14. Tryb zainicjowania mediacji w postępowaniu cywilnym;
15. Mediatorzy - ich status, funkcje, sposób powoływania i odpowiedzialność;
16. Przebieg mediacji;
17. Ugoda zawarta w wyniku mediacji – jej charakter prawny i kontrola sądu;
18. Problem mediacji poza tokiem postępowania sądowego.
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę (test)
Literatura podstawowa:
1. T. Ereciński. K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008;
2. Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.),
red. i wstęp J. Olszewski, Rzeszów 2007;
2. Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych.
Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8-10.05.2009 r.), red. i wstęp J. Olszewski. Rzeszów 2009
3. Mediacje. Teoria i praktyka. Red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009

