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PORADNIKI
FINANSOWANIE FIRMY
POMYSŁ NA BIZNES

Od początku 2010 r. do s ądu polubownego przy KIG wp łynęło 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, przedsi ębiorcy mają coraz
lepszą wiedzę na temat korzyści wynikających z korzystania z sądownictwa
polubownego.
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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 wynosi ła 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 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.

KADRY
SZKOLENIA

Umowy, które trafiły przed sąd polubowny, dotyczyły: sprzedaży, komisu lub handlu
(29), budownictwa (28), najmu i dzierżawy (16), usług, w tym finansowych (5),
prawa spółek (3), innych kwestii (4).
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Kto zarabia na autostradach w Polsce?

Załóż
MOTOLokatę 5%.
Wygraj
samoch ód!
Weź kredyt
hipoteczny w
EURO z niższą
marżą!

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.
Podziel się:

Jakie będą ceny mieszkań w 2010 roku?
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Darmowe konto z
gwarancją 0zł do
końca 2013r!
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Czy sklepy powinny być w
niedzielę zamknięte?

Pracownicy Google'a skazani
na więzienie

Zwolnili go, bo ma HIV. Ale
sąd uchylił decyzję

Sąd uchylił wyrok w sprawie
śmierci 17 noworodków

KSIĘGOWOŚĆ ON-LINE
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Były prezes TK musi
przeprosić posła Mularczyka

zobacz wyniki

USA: sąd odwoławczy
potwierdza wynik przeciwko
Microsoftowi w sprawie o
Worda

Charlie Sheen znów w
sądzie

WARTO WIEDZIEĆ

Klienci odchodzą... przez ciebie!

KONTAKT

Napisz do nas
Napisz swoje uwagi dotyczące
serwisów ekonomicznych
Wirtualnej Polski

Jak przejść na e-księgowość
więcej »

Zobacz wszystkie

PARTNERZY

Prowadząc księgowość należy zwrócić szczególną
uwagę na prawidłowe uzupełnienie stosunku
sprzedaży opodatkowanej do całkowitej (wskaźnik
VAT)

REKOMENDACJA
Polecam wiadomość:
Rekomendowana:

A TERAZ...
Wyślij znajomym
Drukuj

Oto 14 powodów, przez które z twojej firmy
odchodzą klienci - przez ciebie. Nie możesz tego
zrzucić na gradobicie i koklusz. Można temu
zaradzić, o ile przyznasz się do błędu i go
naprawisz.
Polscy przedsiębiorcy z optymizmem patrzą w
przyszłość

Opinie: 0 beta

Miej zasady jak łama ć zasady
dodaj swoją opinię
więcej »

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza! Dodaj
opinię!
Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii .
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na forum.wp.pl .

SZKOLENIA

Skuteczna rozmowa telefoniczna
Warsztat jest przygotowany dla wszystkich osób,
których praca polega na telefonicznych kontaktach
z klientami. Uczestnicy szkolenia nauczą się
świadomie kształtować jej przebieg i atmosferę.
Zaawansowane negocjacje zakupowe
Budowanie Biznes Planu

Budowanie Biznes Planu
więcej »

KADRY

Zmiany w ustawie o pracownikach
tymczasowych
W dniu 24 stycznia wejdzie w życie nowelizacja
ustawy o zatrudnianiu pracownik ów tymczasowych.
Zmiany będš korzystne zarówno dla pracodawc ów,
jak i dla agencji pracy tymczasowej.
Stanowisko GIODO: RMUA nie może być
dowodem ubezpieczenia pracownika
Urlop macierzyński od 1 stycznia 2010 r. - jak
stosowa ć nowe przepisy
więcej »
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SKŁADKI ZUS

Nazwa

ZASIŁKI

Warto ść

DIETY
Data

Dane makroekonomiczne
Inflacja
Stopa Bezrobocia

2,9 %

02.2010

12,7 %

01.2010

Wskaźnik cen
produkcji sprzedanej

103,4

01.2010

Wskaźniki
koniunktury
konsumenckiej

-19,4 %

01.2010

Wynagrodzenia
brutto
Zadłużenie
zagraniczne skarbu
państwa

3 203,48 PLN

01.2010

168 772,9 mln
PLN

12.2009
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