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■  Konferencja pod auspicjami
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Adwokatów na temat: 
„Międzynarodowy arbitraż w Polsce” 
Warszawa, 16-18 września 1999 r.

Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego staje się coraz 
częściej przedmiotem zainteresowania praktykujących prawników w ca
łym świecie. Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że w naszym kraju 
wciąż zbyt mało doceniany jest ten instrument rozstrzygania sporów wyni
kających z kontraktów zawartych przez strony pochodzące z różnych państw. 
Dobrze się zatem stało, że dwaj szwajcarscy adwokaci -  prof. Franz Keller- 
hals i dr Marc Ronca, we współpracy z dr Jolantą Samochowiec podjęli 
inicjatywę zwołania konferencji poświęconej tematyce sądownictwa polu
bownego właśnie w Polsce. Stało się to praktycznie możliwe dzięki objęciu 
tej narady patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów 
(znanego pod powszechnie stosowanym skrótem ULA), jak również dzięki 
wsparciu kilku instytucji zrzeszających prawników.

Obrady konferencji, mające miejsce w warszawskim hotelu Bristol, otwo
rzył Przewodniczący Komisji Międzynarodowego Arbitrażu UIA, prof. 
Franz Kellerhals. Następnie zabrał głos przedstawiciel Ministra Sprawie- 
dliwośsci RP, zaznajamiając uczestników, pochodzących z około dziesięciu 
różznych krajów, z podstawami regulacji ustawowych normujących szero
ko rozumianą międzynarodową obsługą prawną w Polsce.

Porządek dzienny pierwszego roboczego dnia narady został podzielony 
na dwa bloki zagadnień. W ramach pierwszego mowa była o źródłach pra
wa normujących arbitraż międzynarodowy w Rzeczypospolitej Polskiej -  
ten temat omówił niezmiernie ciekawie i wyczerpująco, z uwzględnieniem 
unikalnych wiadomości o rządowym projekcie osobnej ustawy, która ure
gulowałaby całościowo te kwestie, dr Tadeusz Szurski, były wieloletni Pre
zes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; 
następnie Sekretarz UNCITRAL, Gerold Herrmann, zabrał głos na temat 
wpływu konwencji UNCITRAL na polską legislację i praktykę sądownic
twa polubownego. Na drugi blok złożyły się natomiast referaty: Erica 
Schwartza, prof. Andrzeja Wiśniewskiego, Martina Laua oraz Williama K. 
Slate’a, poświęcone różnym aspektom niezależności arbitrów.

Drugi dzień konferencji także dzielił się na dwie autonomiczne części. 
Pierwszą z nich wypełnił referat dr. Marka Ronki, w którym Mówca w zaj
mujący sposób przedstawił historię powstania i działalność międzynarodo
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wego trybunału arbitrażowego z siedzibą w Zurychu, powołanego specjal
nie dla unormowania sprawy kont bankowych należących niegdyś do ofiar 
nazizmu1. Ostatnie godziny narady poświęcono zaś klauzulom arbitrażo
wym -  o ich formie i treści mówiła dr Jolanta Samochowiec, a zakresem 
i skutkami owych klauzul zajęła się w swoim wystąpieniu dr Claudia Kalin.

Treść odczytów wygłaszanych podczas konferencji stawała się kanwą 
żywej dyskusji uczestników. Wymiana myśli, poglądów i informacji była 
możliwa nie tylko w sali obrad, lecz także podczas mniej formalnych spot
kań. Pierwsze z nich odbyło się w przeddzień rozpoczęcia roboczej części 
narady, kiedy to podczas koktajlu powitalnego, zorganizowanego przez 
stołeczną OIRP w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego, który należy do 
kompleksu budynków Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnicy narady 
przedstawiali się sobie nawzajem lub odnawiali wcześniej zadzierzgnięte 
znajomości. Bliższemu poznaniu się wszystkich obecnych służyły także 
wspólne posiłki w hotelu Bristol i uroczysta kolacja w jednej ze staromiej
skich restauracji. Na koniec wielu zagranicznych Gości skorzystało z moż
liwości zwiedzenia dworku rodziny Chopinów i parku w Żelazowej Woli, 
połączonego z wysłuchaniem krótkiego recitalu utworów Kompozytora.

Warto podkreślić, że większość uczestników konferencji stanowili pol
scy prawnicy. Podczas towarzyszących naradzie niektórych imprez obecni 
byli przedstawiciele adwokatury: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. 
Czesław Jaworski, Wiceprezes NRA adw. Marian Anczyk, Wicedziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Wojciech Hermeliński 
oraz Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą NRA, adw. Ewa 
Stawicka, która nadto oficjalnie reprezentowała polską palestrę, biorąc -  
wraz z innymi Koleżankami i Kolegami -  aktywny udział w obradach.

Ewa Stawicka

Przypis:

1 Obszerny skrót referatu zostanie opublikowany w kolejnym numerze „Palestry”.
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