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więcej narzędzi...
Bankier poleca

PiNkubator Biznesu Już po raz czwarty warszawskie Radio PIN 102 FM organizuje konkurs PiNkubator Biznesu. Celem konkursu jest wspieranie polskiej 

przedsiębiorczości i small biznesu. 

Konkurs Euromanager - Global Management Challenge 2007 r. Zapraszamy do ósmej polskiej edycji międzynarodowej gry strategicznej GLOBAL 

MANAGEMENT CHALLENGE – Euromanager 2007! 

Prawo w zasięgu ręki Znajdź akty prawne potrzebne i niezbędne w prowadzeniu biznesu lub w codziennej pracy. Wszystkie ustawy i rozporządzenia teraz 

dostępne w portalu Bankier.pl. 

Dotacje z UE: jak uzyskać pomoc finansową Nowe programy pomocowe z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. Zobacz przewodnik po programach oraz 

skorzystaj z dopłat na inwestycje, które pozwolą Twojej firmie zwiększyć zyski i poprawić konkurencyjność. 

Dobra wiadomość dla firm Brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku, przelewy do ZUS i US bez opłat, debet do 12 500 zł bez prowizji. Sprawdź sam, 

warto! 

Archiwum kursów walutowych NBP Wybierz daty lub okres z jakiego chcesz pobrać dane o średnich kursach NBP w formie tabeli, wykresu, pliku xls, csv lub 

txt. Dostępna jest opcja kursów celnych. 

Zamów bezpłatny Tygodnik Firma Najważniejsze dla prowadzenia Twojego biznesu wydarzenia tygodnia w gospodarce, informacje o zmianach podatkowych. 

Kalendarium zmian prawnych i podatkowych, niezbędne wskaźniki, w tym np. kursy celne. Wszystko to i wiele więcej w bezpłatnym Tygodniku Firma. 
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Nowy sąd zdecyduje o odebraniu domeny

Od 18 marca zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy mogą kierować pozwy w sprawach domen do Sądu 
Arbitrażowego. Ta nowa instancja skierowana jest głównie do tych, którzy chcieliby odebrać domenę internetową - podaje 
"Rzeczpospolita". Dlaczego warto kierować sprawę do Sądu Arbitrażowego? "Jego atutem jest szybkość. Wyrok może 
zapaść nawet w ciągu miesiąca od skierowania sprawy. Staramy się także maksymalnie uprościć procedury" - mówi Piotr 
Nowaczyk, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. "Właśnie dlatego wszelkie pisma i doręczenia 
mogą być dostarczone stronom za pomocą poczty elektronicznej" - dodaje. 

"Osoba bądź firma składająca pozew w sprawie domeny internetowej może wskazać arbitra z listy prowadzonej przez SA. Pozwany 
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ma prawo się jednak na niego nie zgodzić i zaproponować inną osobę. Jeśli przez trzy tygodnie strony nie dojdą do porozumienia w 
sprawie arbitra, powoła go prezes SA. Zasadą jest, że spory rozstrzyga jeden arbiter. Na zgodny wniosek obydwu stron może jednak 
zostać powołany skład trzyosobowy." - pisze "Rzeczpospolita". "Przed przeprowadzeniem postępowania osoba lub firma, której 
prawo w związku z rejestracją domeny naruszono, może złożyć wniosek o mediację. Przeciwnik nie musi jednak na nią przystać. Sąd 
Arbitrażowy wart jest polecenia przede wszystkim tym, którzy chcą doprowadzić do odebrania domeny." - czytamy w 
"Rzeczpospolitej". Jak dotąd sprawy domen trafiały do sądów powszechnych oraz Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy 
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Od 18 marca br. pozwy dotyczące domen mogą być składane także do Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Więcej na temat w "Rzeczpospolitej", w artykule Sławomira Wikariaka 
pt. "Działa kolejny sąd od domen internetowych". 
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2006 
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