Zarządzanie sporem
gospodarczym
Przedsiębiorcy nie lubią sporów. To zrozumiałe – chcą
skupić się na tym, co umieją robić najlepiej: na prowadzeniu
biznesu i jego rozwoju. Jednak konieczność dochodzenia
swoich praw w sądzie czy obrona przed roszczeniami
konkurentów lub dostawców są wpisane w biznes.
Kiedy sporu nie da się uniknąć, wypracowanie i wdrożenie
właściwej strategii ma ogromny wpływ na jego wynik.
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W umowie warto zawrzeć klauzulę rozwiązywania sporów, która może
przewidywać kolejne fazy, poczynając od negocjacji, przez mediację,
do postępowania sądowego lub arbitrażowego. Czasem korzystniej będzie
szybko zakończyć spór, nawet w sposób nie do końca nas satysfakcjonujący.
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PRZED OBLICZEM SĄDU

Jeśli spór trafi do sądu, mamy do czynienia z jednoczesnym zarządzaniem sporem
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umowy, warto od razu w umowie wpisać

przez sąd, jak i przez każdą ze stron.
Strona powinna zarządzać sporem co
najmniej na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to oczywiście płaszczyzna prawna. Zarządzanie sporem powinno rozpocząć się

Zarządzanie sporem sądowym
to też zarządzanie rzeczywistością
„wokół” procesu. W pierwszej
kolejności chodzi tu o odpowiednie
zarządzanie informacją tak, aby
na zewnątrz firmy, która jest stroną
procesu, nie wypływały informacje
nieprecyzyjne czy przypadkowe
i przez to niepełne.

czy przypadkowe i przez to niepełne. Jeśli
dotrze do nich przeciwnik w sporze, na
pewno wykorzysta je przeciwko nam.
Ogólnie można powiedzieć, że prawidłowe zarządzanie sporem powinno prowadzić do jego zakończenia w sposób dla nas
najkorzystniejszy. Najczęściej będzie to batalia sądowa i wygranie procesu. Bywa jednak, że najlepszą strategią jest uniknięcie
sporu lub jego szybkie zakończenie ugodą,
zanim trafimy do sądu. 
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