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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. zg łoszono 85 spraw, z tego 18 pochodzi ło od firm zagranicznych. Wartość 8 spraw, które 
trafiły do arbitrażu w 2010 r., nie przekracza ła 10 tys. z ł. 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 zł, 7 spraw od 1 mln z ł do 10 mln z ł. Wartość 5 

spraw przekroczy ła 10 mln zł.  
 

Łącznie przedsiębiorcy spierali się w 2010 r. o ponad 140 mln z ł. 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), us ług, w tym finansowych (5), prawa spółek (3), innych 

kwestii (4).  

 

Sąd arbitrażowy (przekszta łcony z kolegium arbitrów, które od 1950 r. działało przy Polskiej Izbie 

Handlu Zagranicznego), powsta ł w 1990 r. Jego prezesem jest mecenas Marek Furtek.  
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Przedstawiciel Handlowy (branża elektrotechniczna) 
 
Warszawa ,Polska MOST WANTED ! S.C. SYLWIA 

WDOWIAK, ALINA KOZAK WDOWIAK

Kierownik ds. rozwoju sprzedaży sieciowej (rynek 

czeski, słowacki i węgierski)  
 
(home Office) ,Polska GRAFTON RECRUITMENT 

POLSKA SP. Z O.O.

Specjalista ds. Bankowości Małych Przedsiębiorstw 
 
Katowice ,Polska RAIFFEISEN BANK POLSKA SA

Manager w Zespole Fuzji i Przejęć 
 
Warszawa ,Polska KPMG SP. Z O.O.

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży Telefonicznej 
 
Włocławek, Warszawa, Konin, Płock, Mińsk 

Mazowiecki, Kalisz ,Polska, Polska, Polska, Polska, 

Polska, Polska PLAY

Product Manager 
 
Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznan, 

Szczecin ,Polska, Polska, Polska, Polska, Polska 

HUDSON GLOBAL RESOURCES SP. Z O.O.

Specjalista ds. relacji inwestorskich 
 
Warszawa ,Polska HAYS Poland Sp. z o.o.

Mobilny Doradca Micro 
 
Wrocław, Łódź, Kraków , Poznań, Kielce, Rzeszów , 

Zielona Góra, Warszawa, Olsztyn, Bydgoszcz, Lublin, 

Opole, Katowice, Szczecin, Suwałki, Gdańsk ,Polska, 

Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, 

Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, 

Polska RAIFFEISEN BANK POLSKA SA
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NAJLEPSZE FUNDUSZE INWESTYCYJNE 
w ostatnich 6 miesiącach
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Akcji polskich

1. QUAG 25,87%*  

2. ALBU 19,62%*  

3. WIO69 18,18%*  

4. WIO72 17,89%*  
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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. zg łoszono 85 spraw, z tego 18 pochodzi ło od firm zagranicznych. Wartość 8 spraw, które 
trafiły do arbitrażu w 2010 r., nie przekracza ła 10 tys. z ł. 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 zł, 7 spraw od 1 mln z ł do 10 mln z ł. Wartość 5 

spraw przekroczy ła 10 mln zł.  
 

Łącznie przedsiębiorcy spierali się w 2010 r. o ponad 140 mln z ł. 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), us ług, w tym finansowych (5), prawa spółek (3), innych 

kwestii (4).  

 

Sąd arbitrażowy (przekszta łcony z kolegium arbitrów, które od 1950 r. działało przy Polskiej Izbie 

Handlu Zagranicznego), powsta ł w 1990 r. Jego prezesem jest mecenas Marek Furtek.  

 

Źródło: PAP 

W 2010 r. do sądu arbitrażowego wpłynęło już 85 

spraw  
 PAP 2010 -03 -17, ostatnia aktualizacja 33 minuty temu 
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