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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.

Newsletter

Jak podkre ślali na środowej konferencji eksperci KIG, przedsiębiorcy mają coraz lepszą
wiedzę na temat korzyści wynikających z korzystania z sądownictwa polubownego.

Arbitrzy będą orzekać w
składach jednoosobowych
Konkurs dla arbitrów sporów
przetargowych
Zamówienia publiczne: Arbitrzy
mogą pytać Trybunał
Sprawiedliwości

W 2009 r. do arbitra żu przy KIG trafiły 352 sprawy, z tego 66 od firm zagranicznych.
D o 1 5 m a r c a 2 0 1 0 r . z g ło s z o n o 8 5 s p r a w , z t e g o 1 8 p o c h o d z i ło od firm
zagranicznych. Warto ść 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 zł. Wartość 5 spraw przekroczyła
10 mln zł.
Łącznie przedsi ębiorcy spierali się w 2010 r. o ponad 140 mln zł. Średnia warto ść
jednej sprawy to 1,65 mln zł.

Arbitrzy będą mogli
unieważniać umowy

PASAŻ FINANSOWY

e-poradniki GP

17 marca 2010 r.

W 2010 r. do sądu arbitrażowego wpłynęło już 85 spraw

ZOBACZ TAKŻE:

Czat

Umowy, które trafiły przed s ąd polubowny, dotyczyły: sprzedaży, komisu lub handlu
(29), budownictwa (28), najmu i dzier żawy (16), usług, w tym finansowych (5), prawa spółek (3), innych kwestii (4).
Sąd arbitrażowy (przekształcony z kolegium arbitrów, które od 1950 r. dzia łało przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego),
powstał w 1990 r. Jego prezesem jest mecenas Marek Furtek.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie.
Najświeższe informacje, porady i
orzecznictwo z prawa cywilnego i
gospodarczego. Zapisz się na
bezpłatny newsletter
GazetaPrawna.pl
wpisz swój email:

ZAPISZ SIĘ

Najczęściej w dziale Prawo:
czytane

Sądowy absurd: proces kosztował 6 tys. zł.
Wartość kradzieży ...1 zł

2.

Planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne: teraz właściciel zdecyduje o
przeznaczeniu działki

3.

Aplikanci powinni zdobywać zawód w
Krakowie

4.

"Sędziowie porzucają sądy"

5.

Odbiorca prądu zmieni dostawcę w ciągu
miesiąca
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Tematy:

Arbitraż jest potrzebną alternatywą dla sądów

polecane

1.

Źródło: PAP

Chcesz mieć dostęp do informacji finansowo-księgowych? Do bazy porad, aktów prawnych, orzec ze ń, aktualnych
wskaźników, wzorów pism i aktywnych druków? Zamów dostęp do Serwisu Księgowego Gazety Prawnej

komentowane

arbitraż
sądownictwo

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w
jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włą cznie
z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej
zgody Infor Biznes Sp. z o.o.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Infor Biznes Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest
zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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Szukasz szybkiej gotówki? Porównaj i
wybierz najta ńsz ą pożyczkę!
Kredyty, konta, lokaty - Porównaj i zamów
przez internet
Szukasz taniej hipoteki? Sprawd ź
najnowsze promocje!
Konto przez internet? Wejd ź i sprawd ź
najczęś ciej wybierane konta bankowe!
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opó źnieniem do 10 minut.
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Zanim dodasz komentarz zapoznaj się z zasadami
komentowania artykułów .
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Widzisz naruszenie regulaminu?
Zgłoś je!

firmy
fundusze unijne
gaz ziemny
giełda
gospodarka
inflacja

Moja firma
Ksiegowość
Sklep

INFOR LEX
Prawnik
Szkolenia

© 2002 - 2010 INFOR BIZNES

Kadry
Samorząd
Wieszjak

RSS | Widgety GP | Patronaty | Reklama | Pracuj z nami | Ochrona prywatności | Regulamin | Komunikaty | Zamów ogłoszenie | Kontakt

