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LISTA KONTROLNA DOT. POSIEDZEŃ SĄDOWYCH W 
SPRAWIE UGODY 

□ Strony złożyły wspólny wniosek o zorganizowanie posiedzenia sądowego w sprawie ugody do 
wyznaczonego sędziego sądu administracyjnego (zwanego dalej „sędzią ALJ”). 

 

□ Strony współpracowały z sędzią ALJ wyznaczonym do przeprowadzenia posiedzenia sądowego w 
sprawie ugody (zwanym dalej „sędzią ALJ prowadzącym postępowanie ugodowe”) w celu ustalenia 
terminu posiedzenia sądowego w sprawie ugody. 

 

□ Co najmniej czternaście (14) dni przed posiedzeniem sądowym w sprawie ugody powód przekazał 
pozwanemu krótkie „pismo z żądaniem zawarcia ugody”. W „piśmie z żądaniem zawarcia ugody” 
opisano stanowisko powoda w sprawie i przedstawiono realistyczne „żądanie” całkowitej kwoty 
pieniędzy, którą powód zaakceptuje w ramach ugody. Suma, na którą opiewa „żądanie” powoda, jest 
mniejsza niż całkowita kwota, którą powód spodziewa się lub ma nadzieję wygrać w procesie. 

 

□ Co najmniej siedem (7) dni przed posiedzeniem sądowym w sprawie ugody pozwany dostarczył 
pozwanemu krótkie „pismo z odpowiedzią”. W „piśmie z odpowiedzią” opisano stanowisko pozwanego 
wobec sprawy i zawarto realistyczną kontrpropozycję w stosunku do żądania powoda. Kontrpropozycja 
pozwanego jest większa od zera (lub innej kwoty de minimis). 

 

□ Co najmniej siedem (7) dni przed posiedzeniem sądowym w sprawie ugody strony dostarczyły sędziemu 
ALJ prowadzącemu postępowanie ugodowe kopie swoich pism w sprawie ugody. Pisma te nie powinny 
być składane w Komisji Praw Człowieka. 

 

□ Każda ze stron zapoznała się z pismem strony przeciwnej dotyczącym ugody i przygotowała się do 
omówienia sprawy podczas posiedzenia sądowego w sprawie ugody. 

 

□ Każda ze stron uzgodniła, że w posiedzeniu sądowym w sprawie ugody weźmie udział osoba mająca 
„pełne uprawnienia do zawierania ugód”. „Pełne uprawnienia do zawierania ugód” oznaczają 
uprawnienia do negocjowania i uzgadniania ostatecznej i wiążącej ugody bez konieczności 
konsultowania się z innymi osobami, które nie uczestniczą w posiedzeniu sądowym w sprawie ugody. 

 

□ Każda ze stron jest gotowa do udziału w posiedzeniu sądowym w sprawie ugody w terminie wybranym 
przez strony i sędziego ALJ prowadzącego postępowanie ugodowe. Jeżeli nie – lub jeżeli strona 
przewiduje lub doświadcza konfliktu, który uniemożliwi jej udział w posiedzeniu sądowym w sprawie 
ugody – strona ta poinformowała o tym konflikcie sędziego ALJ prowadzącego postępowanie ugodowe 
przy najbliższej sposobności. 
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