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Nazwa Wartość   Data

Dane makroekonomiczne

Inflacja 2,9 % 02.2010

Stopa Bezrobocia 12,7 % 01.2010

Wskaźnik cen 

produkcji sprzedanej

103,4 01.2010

Wskaźniki 

koniunktury 

konsumenckiej

-19,4 % 01.2010

Wynagrodzenia 

brutto

3 203,48 PLN 01.2010

Zadłużenie 

zagraniczne skarbu 

państwa

168 772,9 mln 

PLN
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Od początku 2010 r. do sądu 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 podkreś lali 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. zg łoszono 85 spraw, z tego 18 pochodzi ło od firm 

zagranicznych. Wartość 8 spraw, które trafi ły do arbitrażu w 2010 r., nie 

przekracza ła 10 tys. zł. Wartość 36 spraw wynosi ła od 10 tys. z ł do 100 tys. z ł, 29 

spraw od 100 tys. z ł do 1 mln z ł, 7 spraw od 1 mln z ł do 10 mln z ł. Wartość 5 spraw 

przekroczyła 10 mln z ł. 

Łącznie przedsiębiorcy spierali się w 2010 r. o ponad 140 mln z ł. Średnia wartość 
jednej sprawy to 1,65 mln z ł. 

Umowy, które trafi ły przed sąd polubowny, dotyczy ły: sprzedaży, komisu lub handlu 

(29), budownictwa (28), najmu i dzierżawy (16), us ług, w tym finansowych (5), 

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

Sąd arbitrażowy (przekszta łcony z kolegium arbitrów, które od 1950 r. dzia łało przy 

Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego), powsta ł w 1990 r. Jego prezesem jest 

mecenas Marek Furtek. 
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