5 listopada 2019, 13:30 – 17:30
Ambasada Republiki Federalnej
Niemiec w Polsce
Ul. Jazdów 12/2, 00-467 Warszawa

Rejestracja:

Prosimy o rejestrację emailową na adres:
patryk.kulig@disarb.org
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
tym samym zalecana jak najszybsza rejestracja.
Z uwagi na miejsce konferencji i dodatkową kontrolę,
prosimy o punktualne przybycie.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne
polsko-niemieckie w trakcie trwania konferencji.

2018
DIS ARBITRATION
RULES

5 listopada 2019 | 13:30 – 17:30
Ambasada Republiki Federalnej
Niemiec w Polsce

Prezentacja Regulaminu Arbitrażowego Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (DIS) 2018
oraz efektywne prowadzenie postępowania arbitrażowego

Przy rekordowej wymianie handlowej między Polską a Niemcami w 2018 roku w szacowanej wysokości 111 miliardów euro, oba kraje pozostają kolejny rok z rzędu nieodłącznymi partnerami handlowymi i naturalnym jest, że polskie i niemieckie firmy stają przed wyborem jak najefektywniejszych
instrumentów do rozwiązywania ewentualnych sporów. Nierozwiązane spory ograniczają podmioty
gospodarcze w prowadzeniu biznesu. Dodatkowo są one kosztowne, bo pochłaniają zarówno czas
jak i pieniądze. Jednym z kluczowych elementów Regulaminu Arbitrażowego DIS 2018 jest efektywne
prowadzenie postępowania arbitrażowego poprzez, m.in. wspieranie stron przez trybunał arbitrażowy w ugodowym rozwiązaniu całego sporu, bądź poszczególnych jego kwestii spornych. Pomysł
nie jest nowy, bo odnosi się wieloletniej praktyki arbitrażowej w Niemczech, zapoczątkowanej m.in.
przez pierwszy regulamin arbitrażowy instytucji sprzed stu lat, co stanowi jednak wyjątek w rozwiązywaniu sporów gospodarczych poza niemieckojęzyczną tradycją arbitrażową.

PROGRAM
13:30 Rejestracja
14:00 Powitanie:

J.E. Knut Abraham, Minister Pełnomocny w Ambasadzie RFN w Warszawie

14:15 Panel I – Arbitraż handlowy na przykładzie Regulaminu Arbitrażowego DIS 2018

Po przedstawieniu przebiegu przykładowego postępowania arbitrażowego na podstawie
kluczowych jego etapów, przedstawiciele instytucji arbitrażowych porównają elementy służące
jego efektywności czasowej i kosztowej oraz samej zasadności zapisu na sąd polubowny
w krajowych i transgranicznych sporach gospodarczych.
Moderator: Karl Poernbacher, Hogan Lovells, Monachium
Paneliści:

· Michał Kocur, Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego
oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Warszawa
· Patryk Kulig, Niemiecki Instytut Arbitrażowy (DIS), Bonn/Berlin

· Wojciech Pisarek, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Warszawa

· Przemysław A. Schmidt, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, Warszawa
15:15 Przerwa kawowa

15:30 Panel II: Niemiecka i Polska efektywność postępowania & spory korporacyjne

Czy istnieje tzw. Polish Arbitration Approach i osobny German Arbitration Approach? Instrumenty
służące zwiększeniu zarówno czasowej jak i kosztowej efektywności postępowania arbitrażowego
(np. Załącznik 3 Regulaminu DIS) powinny służyć zarówno w polskim jak i niemieckim arbitrażu
zarówno trybunałowi jak i stronom postępowania w podjęciu efektywnego procesowo i merytorycznie rozwiązania. Ostatnia reforma kodeksu postępowania cywilnego w Polsce otwiera
się na znane niemieckiemu systemowi arbitrażowe regulacje dotyczące sporów korporacyjnych
tj. szczególnej relacji wspólników (akcjonariuszy) i organów spółki w przypadku zaskarżania
podejmowanych uchwał przez wspólników spółki. Rozwiązania mogą mieć zastosowanie
w szczególności w przypadku firm rodzinnych prowadzonych w formie spółek handlowych.
Moderator: Karl Poernbacher, Hogan Lovells, Monachium
Paneliści:

· Robert Gawałkiewicz, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Warszawa
· Monika Hartung, Wardyński i Wspólnicy, Warszawa

· Eligiusz Krześniak, Squire Patton Boggs, Warszawa
· Tomasz Kokoszka, Grupa PSA, Warszawa
16:30 Podsumowanie
16:45 Poczęstunek

