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Bankier poleca 

Zdobądź 
klientów z 
rynku polsko-

niemieckiego   
Dla firm niemieckich w 

Polsce jak i dla Polaków 
chc ących zaistnie ć na 

rynku niemieckim Polsko -
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i niezbędne w prowadzeniu 

biznesu lub w codziennej 

pracy. Wszystkie ustawy i 

rozporządzenia teraz 
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W 2010 r. do sądu arbitrażowego 

wpłynęło już 85 spraw 

 

17.03. Warszawa (PAP) - Od początku 2010 r. do sądu 

polubownego przy KIG wpłynęło już 85 spraw o 

rozstrzygnięcie sporów gospodarczych między 

przedsiębiorcami. Zdaniem ekspertów KIG, w arbitrażu 

będzie coraz więcej spraw, gdyż jest on szybszy i tańszy 

od sądów powszechnych. 

 

 

Jak podkreślali na środowej konferencji eksperci KIG, 

przedsiębiorcy mają coraz lepszą wiedzę na temat 

korzyści wynikających z korzystania z sądownictwa 

polubownego. 

 

W 2009 r. do arbitrażu przy KIG trafiły 352 sprawy, z 

tego 66 od firm zagranicznych. Do 15 marca 2010 r. 

zgłoszono 85 spraw, z tego 18 pochodzi ło od firm 

zagranicznych. Wartość 8 spraw, które trafiły do 

arbitrażu w 2010 r., nie przekraczała 10 tys. z ł. Wartość 

36 spraw wynosiła od 10 tys. z ł do 100 tys. z ł, 29 spraw 

od 100 tys. z ł do 1 mln zł, 7 spraw od 1 mln zł do 10 mln 

zł. Wartość 5 spraw przekroczyła 10 mln zł. 

 

Łącznie przedsiębiorcy spierali się w 2010 r. o ponad 140 

mln zł. Średnia wartość jednej sprawy to 1,65 mln zł. 

 

Umowy, które trafiły przed sąd polubowny, dotyczy ły: 

sprzedaży, komisu lub handlu (29), budownictwa (28), 

najmu i dzierżawy (16), usług, w tym finansowych (5), 

prawa spółek (3), innych kwestii (4). 

 

Sąd arbitrażowy (przekształcony z kolegium arbitrów, 

które od 1950 r. działało przy Polskiej Izbie Handlu 

Zagranicznego), powstał w 1990 r. Jego prezesem jest 

mecenas Marek Furtek. (PAP) 
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niemieckiego   
Dla firm niemieckich w 

Polsce jak i dla Polaków 
chc ących zaistnie ć na 

rynku niemieckim Polsko -

Niemiecka Izba 

Przemys łowo-Handlowa jest 

kontaktem numer jeden. 
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Źródło: PAP  

W 2010 r. do sądu arbitrażowego 

wpłynęło już 85 spraw 

 

17.03. Warszawa (PAP) - Od początku 2010 r. do sądu 

polubownego przy KIG wpłynęło już 85 spraw o 

rozstrzygnięcie sporów gospodarczych między 

przedsiębiorcami. Zdaniem ekspertów KIG, w arbitrażu 

będzie coraz więcej spraw, gdyż jest on szybszy i tańszy 

od sądów powszechnych. 

 

 

Jak podkreślali na środowej konferencji eksperci KIG, 

przedsiębiorcy mają coraz lepszą wiedzę na temat 

korzyści wynikających z korzystania z sądownictwa 

polubownego. 

 

W 2009 r. do arbitrażu przy KIG trafiły 352 sprawy, z 

tego 66 od firm zagranicznych. Do 15 marca 2010 r. 

zgłoszono 85 spraw, z tego 18 pochodzi ło od firm 

zagranicznych. Wartość 8 spraw, które trafiły do 

arbitrażu w 2010 r., nie przekraczała 10 tys. z ł. Wartość 

36 spraw wynosiła od 10 tys. z ł do 100 tys. z ł, 29 spraw 

od 100 tys. z ł do 1 mln zł, 7 spraw od 1 mln zł do 10 mln 

zł. Wartość 5 spraw przekroczyła 10 mln zł. 

 

Łącznie przedsiębiorcy spierali się w 2010 r. o ponad 140 

mln zł. Średnia wartość jednej sprawy to 1,65 mln zł. 

 

Umowy, które trafiły przed sąd polubowny, dotyczy ły: 

sprzedaży, komisu lub handlu (29), budownictwa (28), 

najmu i dzierżawy (16), usług, w tym finansowych (5), 

prawa spółek (3), innych kwestii (4). 

 

Sąd arbitrażowy (przekształcony z kolegium arbitrów, 

które od 1950 r. działało przy Polskiej Izbie Handlu 

Zagranicznego), powstał w 1990 r. Jego prezesem jest 

mecenas Marek Furtek. (PAP) 
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W 2010 r. do sądu arbitrażowego 

wpłynęło już 85 spraw 

 

17.03. Warszawa (PAP) - Od początku 2010 r. do sądu 

polubownego przy KIG wpłynęło już 85 spraw o 

rozstrzygnięcie sporów gospodarczych między 

przedsiębiorcami. Zdaniem ekspertów KIG, w arbitrażu 

będzie coraz więcej spraw, gdyż jest on szybszy i tańszy 

od sądów powszechnych. 

 

 

Jak podkreślali na środowej konferencji eksperci KIG, 

przedsiębiorcy mają coraz lepszą wiedzę na temat 

korzyści wynikających z korzystania z sądownictwa 

polubownego. 

 

W 2009 r. do arbitrażu przy KIG trafiły 352 sprawy, z 

tego 66 od firm zagranicznych. Do 15 marca 2010 r. 

zgłoszono 85 spraw, z tego 18 pochodzi ło od firm 

zagranicznych. Wartość 8 spraw, które trafiły do 

arbitrażu w 2010 r., nie przekraczała 10 tys. z ł. Wartość 

36 spraw wynosiła od 10 tys. z ł do 100 tys. z ł, 29 spraw 

od 100 tys. z ł do 1 mln zł, 7 spraw od 1 mln zł do 10 mln 

zł. Wartość 5 spraw przekroczyła 10 mln zł. 

 

Łącznie przedsiębiorcy spierali się w 2010 r. o ponad 140 

mln zł. Średnia wartość jednej sprawy to 1,65 mln zł. 

 

Umowy, które trafiły przed sąd polubowny, dotyczy ły: 

sprzedaży, komisu lub handlu (29), budownictwa (28), 

najmu i dzierżawy (16), usług, w tym finansowych (5), 

prawa spółek (3), innych kwestii (4). 

 

Sąd arbitrażowy (przekształcony z kolegium arbitrów, 

które od 1950 r. działało przy Polskiej Izbie Handlu 

Zagranicznego), powstał w 1990 r. Jego prezesem jest 

mecenas Marek Furtek. (PAP) 

 

awk/ je/ bk/ 

 

2010-03-17 16:14

  

RSSGoogleFlakerDeliciousBlipWykopWyślijZamów przez SMSDrukuj

Komentarze do artykułu 

 

Dodaj komentarz

 

Wiadomość przez email  

ustawienia subskrypcji  

Gorące tematy

Nowelizacja ustawy o VAT  

Co zmieni Rekomendacja T?  

Co dalej z dotacjami z UE?  

Państwo nad przepaścią - Grecja, 
Islandia, Dubaj  

Plan rozwoju i konsolidacji 
finansów 2010-2011  

Wybory prezydenckie 2010  

Kłopoty z zimową aurą  
Rozliczenia podatkowe - PIT 2009  

Prywatyzacja GPW  

Rząd majstruje przy emeryturach  

Prognozy i wyniki finansowe 
spółek za IV kw.  

Rodzina na swoim  

do roboty 
~tomcio (6) 16:42   

Prośba o wype łnienie ankiety 
~Haynet (1) 15:44   

Jaskółki innowacji na spotkaniach 
Auli Polska 
~Janko (1) 12:24   

Weź udzia ł w dyskusji! 

Centrum Finansowe

Zamów online produkty finansowe:  

Rachunki firmowe  

Windykacja  

Leasing   

Przejdź do serwisu

Firma  

Narzędzia powiązane

Kalkulator p łacowy   

Kalkulator odsetek 
podatkowych i ustawowych   

Kalkulator podatku VAT   

więcej..

 

Najnowsze

2010-03-17  

więcej..  

 Zobacz oferty na Bankier.pl

 Rachunki firmowe

 Kredyty dla firm

 Leasing środków transportu

 Narzędzia Bankier.pl

  Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor 

Polski

  Niezbędnik podatnika i przedsiębiorcy

  Przetargi - wyszukiwarka

  Kalkulator płacowy

Dziennik Bankier.pl  

Tygodnik Firma  

Twój e-mail: 

  

gfedcb

gfedcb

Dalej

FORUM BANKIER.PL

 

16:58

 

Jarmuziewicz: ustawa o 
komercjalizacji PPL - jesienią 
[PAP] 

16:52

 

Energomontaż-Południe ma 
umowę z Alstom Power 
Systems [ISB] 

16:44

 

Indeks BUX na zamknięciu 
spad ł o 0,65 proc. [PAP] 

16:38

 

Zelmer szacuje, że produkcja 
w nowej fabryce zostanie 
uruchomiona w lipcu 2011 
[PAP] 

16:37

 

Prezes UOKiK wyda ła zgodę 
na utworzenie nowej spółki 
przez Telewizję Polsat i 
JimJam CEE [PAP] 

więcej » 

Grupa Bankier.plVAT.plPIT.plMojeAuto.plDrogiWPolsce.plTwoja-Firma.plPRNews.plOsobyPrawne.plMamBiznes.plBankier.pl

 

 

 

Wiadomości Inwestowanie Finanse Osobiste Firma LifeStyle Praca Fly Produkty Finansowe

Twoja-Firma.pl MamBiznes.pl Bank dla firmy Podatki Dotacje unijne Windykacja Faktoring Leasing Technologie Przetargi

http://www.bankier.pl/
http://www.bankier.pl/wiadomosci/
http://www.bankier.pl/inwestowanie/
http://www.bankier.pl/finanse/
http://www.bankier.pl/firma/
http://www.bankier.pl/lifestyle/
http://praca.bankier.pl/
http://www.bankier.pl/goto2.html?nazwa=SG_fly_zakladka&url=http%3A%2F%2Ffly.bankier.pl%2F
http://www.bankier.pl/cf/
http://www.twoja-firma.pl/
http://mambiznes.pl/
http://www.bankier.pl/firma/uslugi_bankowe/
http://www.bankier.pl/firma/podatki/
http://www.bankier.pl/firma/ue/
http://www.bankier.pl/firma/windykacja/
http://www.bankier.pl/firma/faktoring/
http://www.bankier.pl/firma/leasing/
http://www.bankier.pl/firma/komputer/
http://przetargi.bankier.pl/
http://www.bankier.pl/firma/uslugi_bankowe/
http://www.bankier.pl/firma/podatki/
http://www.bankier.pl/firma/ue/
http://www.bankier.pl/firma/windykacja/
http://www.bankier.pl/firma/faktoring/
http://www.bankier.pl/firma/leasing/
http://www.bankier.pl/firma/komputer/
http://www.bankier.pl/firma/vc/
http://www.twoja-firma.pl/
http://www.mambiznes.pl/
http://www.bankier.pl/narzedzia/druki
http://www.bankier.pl/firma/raporty.html?category=311+312+315+319+320+321+322+323+325
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/akty-prawne/
http://www.bankier.pl/pf/
http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka117/perswazja-sztuka-zdobywania-tego-czego-pragniesz.html?utm_source=sg&utm_medium=api&utm_content=1_2_3_4_5_6_7_8_10_11_12_14_15_18_19_20_21&utm_campaign=q1
http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka117/perswazja-sztuka-zdobywania-tego-czego-pragniesz.html?utm_source=sg&utm_medium=api&utm_content=1_2_3_4_5_6_7_8_10_11_12_14_15_18_19_20_21&utm_campaign=q1
http://bankier.tv/
http://bankier.tv/video/Polacy-pomagaja-sobie-w-internecie-53270.html
http://bankier.tv/video/Przedsiebiorcy-w-ataku-53188.html
http://bankier.tv/video/Projekt-21-Pasja-i-Przedsiebiorczosc-53050.html
http://bankier.tv/tagi.html?t=382,745,417,137,415,564,529,686,744
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=skale
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=odsetki
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=zus
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=wyn
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=koszty
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=opl_lok
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=rycz
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=wyn
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=pcc
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=nieruchomosci
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=srednie
http://www.bankier.pl/firma/niezbednik/index.html?part=kursycelne
http://www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/kalkulator_placowy/
http://www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/kal_podatkowy/
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/vat/
http://www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/amortyzacja/
http://www.bankier.pl/fo/kredyty/narzedzia/kalkulator_apr/
http://www.bankier.pl/narzedzia/kalkulatory/kalkulator_leasingowy/leasingowy_prawne.html
http://www.bankier.pl/firma/ue/narzedzia/ksu/
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/akty-prawne/
http://www.bankier.pl/firma/ue/narzedzia/fundusze/
http://www.bankier.pl/firma/ue/narzedzia/rcie/
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/zus/
http://www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/kalendarium/
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/lista.html?category=2
http://www.bankier.pl/narzedzia/slownik/index.html?haslo=317
http://www.bankier.pl/narzedzia/slownik/index.html
http://go.arbopl.bbelements.com/please/redirect/1465/1/1/33/?param=56552/68153_0_http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zdobadz-nowych-klientow-z-rynku-polsko-niemieckiego-1980404.html
http://go.arbopl.bbelements.com/please/redirect/1465/1/1/33/?param=56552/68153_0_http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zdobadz-nowych-klientow-z-rynku-polsko-niemieckiego-1980404.html
http://go.arbopl.bbelements.com/please/redirect/1465/1/1/33/?param=56552/68153_0_http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zdobadz-nowych-klientow-z-rynku-polsko-niemieckiego-1980404.html
http://www.bankier.pl/firma/ue/narzedzia/fundusze/?zakl=1
http://www.bankier.pl/firma/ue/narzedzia/fundusze/?zakl=1
http://www.bankier.pl/firma/ue/narzedzia/fundusze/?zakl=1
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/akty-prawne/
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/akty-prawne/
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/akty-prawne/
http://www.bankier.pl/personal/dziennik/tygodnik.html
http://www.bankier.pl/personal/dziennik/tygodnik.html
http://www.bankier.pl/personal/dziennik/tygodnik.html
http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/waluty-mod.html
http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/waluty-mod.html
http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/waluty-mod.html
http://rss.bankier.pl/
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-2010-r-do-sadu-arbitrazowego-wplynelo-juz-85-spraw-2109807.html
http://flaker.pl/add2flaker.php?url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-2010-r-do-sadu-arbitrazowego-wplynelo-juz-85-spraw-2109807.html&title=W%202010%20r.%20do%20s%C4%85du%20arbitra%C5%BCowego%20wp%C5%82yn%C4%99%C5%82o%20ju%C5%BC%2085%20spraw
http://delicious.com/post?url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-2010-r-do-sadu-arbitrazowego-wplynelo-juz-85-spraw-2109807.html&title=W%202010%20r.%20do%20s%C4%85du%20arbitra%C5%BCowego%20wp%C5%82yn%C4%99%C5%82o%20ju%C5%BC%2085%20spraw
http://blip.pl/dashboard?body=W%202010%20r.%20do%20s%C4%85du%20arbitra%C5%BCowego%20wp%C5%82yn%C4%99%C5%82o%20ju%C5%BC%2085%20spraw%20-%20http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-2010-r-do-sadu-arbitrazowego-wplynelo-juz-85-spraw-2109807.html
http://www.wykop.pl/dodaj?url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-2010-r-do-sadu-arbitrazowego-wplynelo-juz-85-spraw-2109807.html&title=W%202010%20r.%20do%20s%C4%85du%20arbitra%C5%BCowego%20wp%C5%82yn%C4%99%C5%82o%20ju%C5%BC%2085%20spraw
http://www.bankier.pl/wiadomosci/send.html?cmd=form&article_id=2109807
http://www.bankier.pl/mobile/sms/katalog.html?cat=1
http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=2109807
http://www.bankier.pl/forum/nowa-wiadomosc.html?article_id=2109807
http://www.bankier.pl/cf/rachunki_firmowe.html
http://www.bankier.pl/cf/kredyty_dla_firm.html
http://www.bankier.pl/cf/leasing.html
http://www.bankier.pl/narzedzia/id2link?id=148
http://www.bankier.pl/narzedzia/id2link?id=107
http://www.bankier.pl/narzedzia/id2link?id=91
http://www.bankier.pl/narzedzia/id2link?id=44
http://www.bankier.pl/personal/dziennik/index.html
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=405
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=404
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=403
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=402
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=401
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=397
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=396
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=395
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=394
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=392
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=389
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?thread_id=381
http://www.bankier.pl/forum/
http://www.bankier.pl/forum/temat_do-roboty,8200974.html
http://www.bankier.pl/forum/temat_prosba-o-wypelnienie-ankiety,8204324.html
http://www.bankier.pl/forum/temat_jaskolki-innowacji-na-spotkaniach-auli-polska,8202595.html
http://www.bankier.pl/forum/forum.html?forum_id=11
http://www.bankier.pl/centrum/produkty.html?kategoria=25
http://www.bankier.pl/centrum/produkty.html?kategoria=36
http://www.bankier.pl/centrum/produkty.html?kategoria=7
http://www.bankier.pl/firma/
http://www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/kalkulator_placowy/
http://www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/kal_podatkowy/
http://www.bankier.pl/firma/narzedzia/vat/
http://www.bankier.pl/narzedzia/lista.html?category=2
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jarmuziewicz-ustawa-o-komercjalizacji-PPL-jesienia-2109851.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Energomontaz-Poludnie-ma-umowe-z-Alstom-Power-Systems-2109846.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Indeks-BUX-na-zamknieciu-spadl-o-0-65-proc-2109843.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zelmer-szacuje-ze-produkcja-w-nowej-fabryce-zostanie-uruchomiona-w-lipcu-2011-2109833.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-UOKiK-wydala-zgode-na-utworzenie-nowej-spolki-przez-Telewizje-Polsat-i-JimJam-CEE-2109831.html
http://www.bankier.pl/wiadomosci/news.html?type_id=1&order=time
http://www.bankier.pl/info/mapa/
http://www.bankier.pl/info/reklama.html
http://www.bankier.pl/cf/oferta.html
http://www.bankier.pl/info/b2b/index.html
http://media.bankier.pl/
http://akcje.bankier.pl/
http://spolka.bankier.pl/kontakt.html
http://www.bankier.pl/info/praca.html
http://rss.bankier.pl/
http://spolka.bankier.pl/
http://www.vat.pl/
http://www.pit.pl/
http://www.mojeauto.pl/
http://www.drogiwpolsce.pl/
http://www.twoja-firma.pl/
http://www.prnews.pl/
http://www.osobyprawne.pl/
http://www.mambiznes.pl/
http://www.bankier.pl/
http://spolka.bankier.pl/
http://www.bankier.pl/regulamin.html

