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17.03. Warszawa (PAP) - Od początku 2010 r. do sądu
polubownego przy KIG wpłynęło już 85 spraw o
rozstrzygnięcie sporów gospodarczych między
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Jak podkreślali na środowej konferencji eksperci KIG,
przedsiębiorcy mają coraz lepszą wiedzę na temat
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korzyści wynikających z korzystania z sądownictwa
polubownego.
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Gorące tematy

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 pochodziło od firm
zagranicznych. Wartość 8 spraw, które trafiły do
arbitrażu w 2010 r., nie przekraczała 10 tys. zł. Wartość
36 spraw wynosiła od 10 tys. zł do 100 tys. zł, 29 spraw
od 100 tys. zł do 1 mln zł, 7 spraw od 1 mln zł do 10 mln
Perswazja. Sztuka
zdobywania tego,
czego pragniesz
Cena: 33 z ł

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.
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