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O rgantzatorzy i Ucz estnicy
konferencji,,Prawo Ekonomia Arbitraz"
towatzys zącej ob cho dom
60Jecia Sądu Arbttnżowego
przy I{rajowej lzbie Gospodarczej

Panie i Panowie!
Pragnę serdecznie pozdrowić
otganizatorÓw i uczestnik w konferencji pod hasłem
Atblttaz'',
się w nmach obchodÓw 60-lecia Sądu Arbttsażowego
E,konomia
odbyr,va,1ącej
,,Pfawo
przy Ktajowej lzbte Gospodarczej w !7arszawie. Z satysfakcja objąłem to wydarzenie
honotowym patfonatem. Cieszę się, ze elementem uroczystej opfawy tego jubileuszu
będą wystąpienia tak znakomttego grona prelegentÓw. Zablera1ący dztsta1głos uczeni to jedni
z najsłybitniejszych polskich i europejskich znawcÓw prawa i ekonomii _ podobnie jak zrtaczf|a
część arbitrÓw orzekających w Sądzie Arbltażowym przy l{rajowej Izbie Gospodarczej,
najbardztej znanei instytuc jt arbttrażowej w Polsce
!7ie1e m6wi 'to o roli i prestiżu tej największei,.rozsttzygającej
toczn7e
40Ó do- 50Ó sporÓw dotyczących
i Europie Środkowo-Vschodniej,
szerokiego wachlarza zagadnieri z zaktesu praw maiątkowych i niemajątkowych.
Znaczettte arbtttauu gospodarczego znacząCo wzrosło po roku 1989. Transformacja ustrojowa
od centralnego planowania do teguł wolnego rynku, przywrÓcenie demokraĘcznych pfaw
i swobÓd oby'watelskich, wśrÓd ktÓrych istotne miejsce zajrrlujewolnośćgospodatcza, radykalnie
ogfomnego potencjału energii
przeobnzlł.o otaczaj1c1 nas neczywnstość. Uwolnienie
i przedsiębiorczości PolakÓw odbywało się r wnocześnie z rcforrnami administracji par1stwowej
i szeroko poiętego systemu pfawnego, W Ęm sądownictwa. ogtomny zasięg owych ptzem7an',
realta trwających od dwu dekad reform paristwa otaz dynamika proces w ekonomicznych
przyczynlły się do popularności t tozwoju sądownictwa arbtttażowego.Przedsiębiorcy i liczne
osoby ftzyczne doceniły szybkość,brak zbędnego formalizmv i poufność tej polubownej formy
tozstflygania sporÓw, a także profesjona|tzrn arbitrÓw - czoł"ovłychpolskich t zagrantcznych
specjalistÓw w poszczeg lnych dztedztnach prawa i ekonomii. Dlatego też zat wno obecnie,
i"k i w. dającej 'ię ptzewldztec przyszłośct, arbtttaż będzie niezwykle ważnym czynnikiem
usprawniającym życtegospodatcze w rraszym kraju.
Istotny wkład Sądu Arbtttażowego przY stołecznej KtajowejIzbte Gospodarczej w pfopagowanie
idei arbttażu wyraża się przede wszystkim w najsłyższych standardach formalnych
zasługuje riwnteż dział'a|nośc
i merytotycznych prowadzonych postępowarl. Jednak na :uzfu^1lle
stricte. popu?fyzatotska..tej instyp.ii, obejmujaca udztał w pracach legislacyjnych parlamentu,
otgafl7zowanie seminariÓw, konferencji, konkursu na naJLepszą pfacę magisterską dotyczącą
atbttrazu oraz wydawanie ,,Biuletynu Arbitrazowego''. Jestem przekonafly, ze riwnteż dzisiejsza
konferencja przyczyflL się do upowszechnienia idei atbtttazu, a zarazem umocni pozycję
Sądu Arbttażowego wśrÓd innych instytucji tego Ępu.
Gtatuluiac wspaniałego jubileuszu' życzę Paristwu interesującej i inspirują,,j wymiany myśli.
F.az jeszcze serdecznte P anstwa pozdtalxłtam.
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