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Większoś ć   prawników prawa handlowego jest zdania,  że w czasie kryzysu 

gospodarczego spory między przedsiębiorcami najlepiej rozstrzygać przed sądami 

polubownymi.  

Radca prawny Anna Pukszto zwraca uwagę, że wraz ze wzmagającym się światowym kryzysem 

finansowym prawnicy spodziewają   się   coraz większej l iczby spraw w łaśnie przed s ądami 

arbitrażowymi. Tłumaczy to faktem, że w czasie dekoniunktury jest więcej konfliktów, a strony dążą 
do jak najszybszego rozstrzygnięcia.  

Arbitraż pozwala rozstrzygnąć sprawę bardzo szybko - nawet po pierwszej rozprawie. Tymczasem 

w sądach powszechnych sprawy toczą się miesiącami, a nawet latami.  

 

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Piotr Nowaczyk zastrzega, że 
niektórzy przedsiębiorcy mogą obawiać się postępowania przed sądem polubownym ze względu na 

niektóre przepisy prawa upadłościowego. Dochodzi bowiem do sytuacji, że nawet mimo bliskiego 

zakończenia arbitrażu sprawa zostaje umorzona, gdy jedna ze stron og łasza upad łość. Wtedy ca łą 
procedurę trzeba powtarzać przed sądem powszechnym.  

 

Z tego powodu od kilku lat prawnicy apelują  do polityków o zmianę niekorzystnych przepisów. 
Jednak mimo niezbyt doskona łego systemu prawnego prezes Piotr Nowaczyk zapewnia, że i sądy 

polubowne są  dobrym rozwiązaniem dla spierających się  stron konfliktu. Jeżeli którejś ze stron 

grozi upad łość, sądy arbitrażowe starają się zakończyć postępowanie jak najszybciej.  
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Większoś ć   prawników prawa handlowego jest zdania,  że w czasie kryzysu 

gospodarczego spory między przedsiębiorcami najlepiej rozstrzygać przed sądami 

polubownymi.  

Radca prawny Anna Pukszto zwraca uwagę, że wraz ze wzmagającym się światowym kryzysem 

finansowym prawnicy spodziewają   się   coraz większej l iczby spraw w łaśnie przed s ądami 

arbitrażowymi. Tłumaczy to faktem, że w czasie dekoniunktury jest więcej konfliktów, a strony dążą 
do jak najszybszego rozstrzygnięcia.  

Arbitraż pozwala rozstrzygnąć sprawę bardzo szybko - nawet po pierwszej rozprawie. Tymczasem 

w sądach powszechnych sprawy toczą się miesiącami, a nawet latami.  

 

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Piotr Nowaczyk zastrzega, że 
niektórzy przedsiębiorcy mogą obawiać się postępowania przed sądem polubownym ze względu na 

niektóre przepisy prawa upadłościowego. Dochodzi bowiem do sytuacji, że nawet mimo bliskiego 

zakończenia arbitrażu sprawa zostaje umorzona, gdy jedna ze stron og łasza upad łość. Wtedy ca łą 
procedurę trzeba powtarzać przed sądem powszechnym.  

 

Z tego powodu od kilku lat prawnicy apelują  do polityków o zmianę niekorzystnych przepisów. 
Jednak mimo niezbyt doskona łego systemu prawnego prezes Piotr Nowaczyk zapewnia, że i sądy 

polubowne są  dobrym rozwiązaniem dla spierających się  stron konfliktu. Jeżeli którejś ze stron 

grozi upad łość, sądy arbitrażowe starają się zakończyć postępowanie jak najszybciej.  

 

 

IAR

 

Dodaj komentarz

 

Drukuj Wyślij

 

  Dodaj

 

Zobacz galerię » 
E-prenumerata » 

 

Gajos Romulus 
Wielki 

 

Dajcie spokój 
Palikotowi 

 

Euro chaos w 
Warszawie 

 

Synowie 
nienawiści 

 

Bohater 
komiksu gejem? 

 

PiS nie walczy z 
układem 

 

Wabik na 
dziewczyny 

 

Gdzie starać się 
o pracę 

 

Najnowsze depesze

l

22:43 Brukselska 
wystawa wywo łuje 
uśmiech 

l

22:16 W kryzysie 
najlepiej iść do sądu 
polubownego 

l

21:41 Paryski policjant 
odebra ł poród na ulicy 

l

21:02 Clinton 
przedstawi ła za łożenia 
polityki zagranicznej 

l

20:22 Paszporty "Polityki" 
przyznane 

l

20:03 Strefa Gazy: 
Ratownicy apelują o 
możliwość dotarcia do 
rannych 

więcej »

 

 

Synowie wojny

 

 

Pić kulturalnie

 

 

Męska gra

 

 

Mali biznesmeni

 

Oblicza w ładzy Tabaluga

 

 

Wygraj 60 tys. z ł

Copyright © Polskapresse Sp. z o.o.

 

Mapa serwisu | Dla prasy | Kontakt | O nas | Reklama | Kolekcje | RSS | Sklep internetowy | Studio Fotograficzne

 

 
Twoja Polska 

Dziennik Ba łtycki

Gazeta Wroc ławska

Dziennik Łódzki

Gazeta Krakowska

G łos Wielkopolski

Dziennik Zachodni

« poprzednie  1  2  następne » 

Fakty Opinie Sport Pieniądze Kultura Rozmaitości Poradniki

Kraj Świat Edukacja Służba zdrowia Wojsko Praca Media Zima

http://polskatimes.pl/
http://polskatimes.pl/dziennikbaltycki/
http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/
http://polskatimes.pl/dzienniklodzki/
http://polskatimes.pl/gazetakrakowska/
http://polskatimes.pl/gloswielkopolski/
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/
http://polskatimes.pl/gazetakrakowska/
http://polskatimes.pl/gloswielkopolski/
http://polskatimes.pl/dziennikzachodni/
http://polskatimes.pl/gazetaopolska/
http://www.kurierlubelski.pl/
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\7ba675b6d7e3eb89b89f413f583da718_1.mht#
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\7ba675b6d7e3eb89b89f413f583da718_1.mht#flatview
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\7ba675b6d7e3eb89b89f413f583da718_1.mht#flatview
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\7ba675b6d7e3eb89b89f413f583da718_1.mht#
http://polskatimes.pl/
http://polskatimes.pl/fakty/
http://polskatimes.pl/fakty/kraj/
http://polskatimes.pl/fakty/swiat/
http://polskatimes.pl/fakty/edukacja/
http://polskatimes.pl/fakty/sluzbazdrowia/
http://polskatimes.pl/fakty/wojsko/
http://polskatimes.pl/fakty/praca/
http://polskatimes.pl/fakty/media/
http://polskatimes.pl/fakty/zima/
http://polskatimes.pl/opinie/
http://polskatimes.pl/opinie/odredakcji/
http://polskatimes.pl/opinie/felietony/
http://polskatimes.pl/opinie/wywiady/
http://polskatimes.pl/opinie/forumautorow/
http://polskatimes.pl/opinie/dwaognie/
http://polskatimes.pl/opinie/rysunki/
http://polskatimes.pl/sport/
http://polskatimes.pl/sport/pilkanozna/
http://polskatimes.pl/sport/siatkowka/
http://polskatimes.pl/sport/koszykowka/
http://polskatimes.pl/sport/tenis/
http://polskatimes.pl/sport/plywanie/
http://polskatimes.pl/sport/formula1/
http://polskatimes.pl/sport/inne/
http://polskatimes.pl/pieniadze/
http://polskatimes.pl/pieniadze/twojportfel/
http://polskatimes.pl/pieniadze/biznes/
http://polskatimes.pl/pieniadze/gielda/
http://polskatimes.pl/pieniadze/technologia/
http://polskatimes.pl/pieniadze/internet/
http://polskatimes.pl/pieniadze/nieruchomosci/
http://polskatimes.pl/pieniadze/motoryzacja/
http://polskatimes.pl/kultura/
http://polskatimes.pl/kultura/film/
http://polskatimes.pl/kultura/teatr/
http://polskatimes.pl/kultura/ksiazki/
http://polskatimes.pl/kultura/muzyka/
http://polskatimes.pl/kultura/wystawy/
http://polskatimes.pl/kultura/repertuary/
http://polskatimes.pl/rozmaitosci/
http://polskatimes.pl/rozmaitosci/nauka/
http://polskatimes.pl/rozmaitosci/zdrowie/
http://polskatimes.pl/rozmaitosci/podroze/
http://polskatimes.pl/rozmaitosci/gwiazdy/
http://polskatimes.pl/poradniki/
http://polskatimes.pl/poradniki/finanse/
http://polskatimes.pl/poradniki/pracaiemerytura/
http://polskatimes.pl/poradniki/dzieci/
http://polskatimes.pl/poradniki/edukacja/
http://polskatimes.pl/poradniki/relaksipodroze/
http://polskatimes.pl/poradniki/zdrowie/
http://polskatimes.pl/poradniki/dom/
http://www.telemagazyn.pl/
http://www.gratka.pl/
http://polskatimes.pl/forum/
http://sklep.dz.com.pl/sklep.php
http://polskatimes.pl/kolekcje/
http://polskatimes.pl/rss/depesze.xml
http://polskatimes.pl/
http://polskatimes.pl/depesze/
http://polskatimes.pl/depesze/77882,w-kryzysie-najlepiej-isc-do-sadu-polubownego,id,t.html
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\7ba675b6d7e3eb89b89f413f583da718_1.mht#zmniejszTekst
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\7ba675b6d7e3eb89b89f413f583da718_1.mht#powiekszTekst
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\7ba675b6d7e3eb89b89f413f583da718_1.mht#narzedzia
http://polskatimes.pl/drukuj/77882,w-kryzysie-najlepiej-isc-do-sadu-polubownego,id,t.html
http://polskatimes.pl/depesze/
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\7ba675b6d7e3eb89b89f413f583da718_1.mht#form-komentarz
http://polskatimes.pl/drukuj/77882,w-kryzysie-najlepiej-isc-do-sadu-polubownego,id,t.html
mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Ustawienia%20lokalne\Temp\7ba675b6d7e3eb89b89f413f583da718_1.mht#narzedzia
http://www.wykop.pl/dodaj?url=http%3A%2F%2Fpolskatimes.pl%2Fdepesze%2F77882%2Cw-kryzysie-najlepiej-isc-do-sadu-polubownego%2Cid%2Ct.html&title=W+kryzysie+najlepiej+i%C5%9B%C4%87+do+s%C4%85du+polubownego&desc=Wi%C4%99kszo%C5%9B%C4%87+prawnik%C3%B3w+prawa+handlowego+jest+zdania%2C+%C5%BCe+w+czasie+kryzysu+gospodarczego+spory+mi%C4%99dzy+przedsi%C4%99biorcami+najlepiej+rozstrzyga%C4%87+przed+s%C4%85dami+polubownymi.
http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fpolskatimes.pl%2Fdepesze%2F77882%2Cw-kryzysie-najlepiej-isc-do-sadu-polubownego%2Cid%2Ct.html&title=W+kryzysie+najlepiej+i%C5%9B%C4%87+do+s%C4%85du+polubownego&bodytext=Wi%C4%99kszo%C5%9B%C4%87+prawnik%C3%B3w+prawa+handlowego+jest+zdania%2C+%C5%BCe+w+czasie+kryzysu+gospodarczego+spory+mi%C4%99dzy+przedsi%C4%99biorcami+najlepiej+rozstrzyga%C4%87+przed+s%C4%85dami+polubownymi.
http://polskatimes.pl/regulamin/
http://polskatimes.pl/okladki/1,wydanie.html
http://polskatimes.pl/okladki/
http://polskatimes.pl/4274,e-wydania-polski-prosto-na-twoim-ekranie,id,t.html
http://polskatimes.pl/polecamy/77842,rzymskie-wakacje-gajosa,id,t.html
http://polskatimes.pl/polecamy/77842,rzymskie-wakacje-gajosa,id,t.html
http://polskatimes.pl/polecamy/77745,dajcie-spokoj-palikotowi,id,t.html
http://polskatimes.pl/polecamy/77745,dajcie-spokoj-palikotowi,id,t.html
http://polskatimes.pl/warszawa/77587,euro-2012-coraz-blizej-a-na-pradze-ciagle-chaos,id,t.html
http://polskatimes.pl/warszawa/77587,euro-2012-coraz-blizej-a-na-pradze-ciagle-chaos,id,t.html
http://polskatimes.pl/meskarzecz/77512,dzieli-ich-wojna-laczy-nienawisc,id,t.html
http://polskatimes.pl/meskarzecz/77512,dzieli-ich-wojna-laczy-nienawisc,id,t.html
http://polskatimes.pl/rozmaitosci/gwiazdy/77384,fani-bronia-swego-tintina,id,t.html
http://polskatimes.pl/rozmaitosci/gwiazdy/77384,fani-bronia-swego-tintina,id,t.html
http://polskatimes.pl/opinie/felietony/77274,wielka-pustka-po-ukladzie,id,t.html
http://polskatimes.pl/opinie/felietony/77274,wielka-pustka-po-ukladzie,id,t.html
http://polskatimes.pl/meskarzecz/77815,kobiecy-punkt-widzenia-piesek,id,t.html
http://polskatimes.pl/meskarzecz/77815,kobiecy-punkt-widzenia-piesek,id,t.html
http://polskatimes.pl/pieniadze/praca/77451,niektorzy-chca-zatrudniac,id,t.html
http://polskatimes.pl/pieniadze/praca/77451,niektorzy-chca-zatrudniac,id,t.html
http://polskatimes.pl/depesze/77894,brukselska-wystawa-wywoluje-usmiech,id,t.html
http://polskatimes.pl/depesze/77882,w-kryzysie-najlepiej-isc-do-sadu-polubownego,id,t.html
http://polskatimes.pl/depesze/77868,paryski-policjant-odebral-porod-na-ulicy,id,t.html
http://polskatimes.pl/depesze/77858,clinton-przedstawila-zalozenia-polityki-zagranicznej,id,t.html
http://polskatimes.pl/depesze/77847,paszporty-polityki-przyznane,id,t.html
http://polskatimes.pl/depesze/77845,strefa-gazy-ratownicy-apeluja-o-mozliwosc-dotarcia-do,id,t.html
http://polskatimes.pl/depesze/
http://polskatimes.pl/meskarzecz/
http://polskatimes.pl/meskarzecz/
http://polskatimes.pl/meskarzecz/
http://polskatimes.pl/dobrakuchnia/
http://polskatimes.pl/dobrakuchnia/
http://polskatimes.pl/dobrakuchnia/
http://www.telemagazyn.pl/
http://www.telemagazyn.pl/
http://www.telemagazyn.pl/
http://polskatimes.pl/magazynrodzinny/
http://polskatimes.pl/magazynrodzinny/
http://polskatimes.pl/magazynrodzinny/
http://www.sklep.dz.com.pl/sklep/
http://polskatimes.pl/76619,oblicza-wladzy,id,t.html
http://polskatimes.pl/76619,oblicza-wladzy,id,t.html
http://polskatimes.pl/76611,tabaluga,id,t.html
http://polskatimes.pl/76611,tabaluga,id,t.html
http://polskatimes.pl/konkursy/
http://polskatimes.pl/konkursy/
http://polskatimes.pl/konkursy/
http://polskatimes.pl/mapa_serwisu/
http://polskatimes.pl/informacje/213,dla-prasy,id,t.html
http://polskatimes.pl/informacje/221,kontakt-z-redakcja,id,t.html
http://polskatimes.pl/informacje/230,o-nas,id,t.html
http://polskatimes.pl/reklama/
http://polskatimes.pl/kolekcje/
http://polskatimes.pl/rss/wszystkie.xml
http://www.sklep.dz.com.pl/sklep/
http://studiofoto.polskatimes.pl/

