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radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”

Podsumowanie dwóch lat ukazywania
się na rynku wydawniczym kwartalnika
„ADR. Arbitraż i Mediacja”
Rok 2010 jest rokiem podsumowania dwóch lat funkcjonowania na rynku wydawniczym
kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”. Ideą, która przyświecała powstaniu kwartalnika było
stworzenie czasopisma adresowanego zarówno do przedstawicieli nauki, jak i do praktyków,
którzy na co dzień stykają się z zagadnieniami sądownictwa polubownego i mediacji oraz
innymi alternatywnymi formami rozwiązywania sporów. Jeszcze dwa lata temu brakowało
szerszego forum dyskusyjnego, na którym można by było regularnie wymieniać poglądy w zakresie tematyki oscylującej wokół arbitrażu i mediacji oraz innych form ADR. Jestem głęboko
przekonany, że nasz kwartalnik tę lukę wypełnił. Duży wkład w prężny rozwój czasopisma ma
zaangażowanie Autorów publikacji prezentowanych na jego łamach. W przeciągu 2 lat naszej
działalności opublikowaliśmy 77 artykułów, 3 sprawozdania, 2 recenzje oraz 7 publikacji odnoszących się do regulacji zagranicznych. Na łamach czasopisma pojawiło się wiele różnorodnych publikacji. Rozprawy niektórych autorów odnosiły się do zagadnień spornych, ale przede
wszystkim nieanalizowanych dogłębnie w polskiej literaturze prawniczej, i z tej chociażby
przyczyny warto było po nie sięgnąć. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również materiały
pokonferencyjne zamieszczone w dwóch pierwszych numerach z 2009 r. Od numeru 3/2009
kwartalnik zaczął się ukazywać we współpracy merytorycznej oraz jest współfinansowany
przez: Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan, Kancelarię CMS Cameron McKenna, Kancelarię Chadbourne & Parke, Kancelarię
Clifford Chance, Kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy oraz Kancelarię Wardyński i Wspólnicy.
Poniżej pragnę Państwu przedstawić tytuły oraz autorów wszystkich artykułów, które
ukazały się na łamach 8 numerów czasopisma, uzupełnione o materiały odnoszące się
do regulacji zagranicznych, sprawozdania oraz recenzje. Poniższe zestawienie stanowić
będzie doskonałe kompendium dla wszystkich czytelników naszego czasopisma, jak również dla osób, które w przyszłości będą chciały w nim publikować.

Artykuły:
ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 1(1)/2008
1. Łukasz Błaszczak, Charakter prawny umowy o mediację;
2. Ewa Gmurzyńska, Mediacja w sporach gospodarczych – rzeczywistość czy iluzja?;
3. Krystian Markiewicz, Przyjęcie do rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu
polubownego;
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4. Monika Michalska, Zaskarżenie wyroku sądu polubownego według włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego;
5. Maciej Muliński, Krajowe tytuły egzekucyjne powstające w postępowaniu mediacyjnym oraz postępowaniu przed sądem polubownym (arbitrażowym).

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 2(2)/2008
1. Rafał Citowicz, Tomasz Fedorszczak, Kilka uwag na temat mediacji w sprawach
karnych;
2. Katarzyna Gajda, Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich (cz. I);
3. Andrzej Torbus, Sądownictwo polubowne w systemie postępowania cywilnego (wybrane zagadnienia);
4. Andrzej W. Wiśniewski, Charakter prawny instytucji arbitrażu w świetle nowelizacji
polskiego prawa arbitrażowego;
5. Adam Zienkiewicz, Różnorodny paradygmat mediacji – odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego.

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 3(3)/2008
1. Łukasz Błaszczak, Kontrola orzeczenia arbitrażowego za szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego;
2. Arkadiusz Bieliński, Mediator w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia regulacji obcych i polskich;
3. Anna Deryng, Miejsce sądownictwa polubownego a wymiar sprawiedliwości w świe
tle zasad konstytucyjnych;
4. Katarzyna Gajda, Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich – mediacja (cz. II);
5. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej
mediatora;
6. Rafał Morek, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC z 21.5.2008 r.
o niektórych aspektach mediacji w sprawach cywilnych i handlowych: nowy etap rozwoju
mediacji w Europie;
7. Grzegorz Suliński, Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sporze o rozwiązanie spółki z o.o.;
8. Roman Uliasz, Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sąd polubowny – wybra
ne zagadnienia;
9. Jacek Zrałek, Witold Kurowski, Wpływ przelewu wierzytelności na klauzulę arbitrażową;
10. Jolanta Żak, Miejsce arbitrażu – jego znaczenie i wyznaczanie.

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 4(4)/2008
1. Justyna Balcarczyk, Zagadnienie formy umowy o arbitraż w świetle art. II (2) Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych
oraz w świetle regulacji wewnętrznych;
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2. Wojciech Federczyk, Praktyka stosowania mediacji przed sądami admin istra
cyjnymi;
3. Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Alternatywne metody rozwiązywania sporów
konsumenckich – arbitraż, wybrane zagadnienia (cz. III);
4. Włodzimierz Głodowski, Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego jako pismo
procesowe;
5. Aneta Jakubiak-Mirończuk, Zmiany zachodzące w charakterze alternatywnego rozwiązywania sporów sądowych – rozwój idei „zarządzania sporem”;
6. Przemysław Kaczmarek, ADR w kontekście etyki prawa;
7. Maciej Koszowski, Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu mediatora (zasady
etyki mediatora) z uwzględnieniem standardów europejskich;
8. Piotr Malaga, Alicja Mól, Sposoby i skutki wszczęcia mediacji;
9. Małgorzata Malczyk-Herdzina, Mediacja w sprawach o rozwód i o separację – wybrane zagadnienia;
10. Edyta Rutkowska, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego nowym rozwiązaniem w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów między uczestnikami rynku finansowego;
11. Wojciech Sadowski, Ogłoszenie upadłości a zapis na sąd polubowny – uwagi krytyczne na tle ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze;
12. Bogusław Sołtys, Maciej Skory, Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu – podstawy funkcjonowania i orzekania;
13. Adam Sulikowski, Wzrost znaczenia ADR jako przejaw osłabienia nowoczesnego
paradygmatu stosowania prawa;
14. Andrzej Torbus, Wybrane zagadnienia stosowania Konwencji nowojorskiej o uznaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych;
15. Andrzej W. Wiśniewski, Arbitraż a sąd państwowy: zakres kompetencji orzeczniczej.

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 1(5)/2009
1. Marcin Białecki, Pojęcie klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej;
2. Katarzyna Bilewska, Dorota Paczoska, Bezstronność oraz niezależność arbitra;
3. Łukasz Błaszczak, Wyrok arbitrażowy nieistniejący w postępowaniu o uznanie
i stwierdzenie wykonalności (wybrane zagadnienia);
4. Marcin Czepelak, „Klauzule parasolowe” w dwustronnych umowach o ochronie
inwestycji zagranicznych;
5. Anna Deryng, Sąd polubowny a realizacja konstytucyjnej zasady prawa do sądu;
6. Maria Dragun-Gertner, Klauzule arbitrażowe w stosunkach transportu morskiego;
7. Tadeusz Ereciński, Postępowanie o stwierdzenie wykonalności zagranicznego wyroku arbitrażowego (zagadnienia wybrane);
8. Anna Franusz, Zapis na sąd polubowny w kontekście zasady autonomii woli;
9. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Przyczynek do rozważań na temat odrębności
postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne;
10. Włodzimierz Głodowski, Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem
polubownym;
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11. Bogusława Gnela, Czy reguły postępowania przed sądem polubownym są przydatne w dążeniu do skutecznego rozstrzygania sporów konsumenckich?;
12. Piotr Mostowik, Europejskie wzorcowe unormowanie mediacji w sprawach cywilnych i handlowych z 2008 r. a obowiązujące od 2005 r. rozwiązania Kodeksu postępowania cywilnego;
13. Piotr Nowaczyk, Perspektywy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce.

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 2(6)/2009
1. Paweł Pietkiewicz, Zaliczka obydwu stron na koszty postępowania przed sądem
polubownym. Roszczenie o zasądzenie nadpłaconej zaliczki;
2. Andrzej Remin, Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych
w aspekcie porównawczym między Niemcami, Austrią, Polską i Szwajcarią;
3. Wojciech Sadowski, Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w sporach inwesty
cyjnych;
4. Rafał Sikorski, Zdatność arbitrażowa spraw z zakresu własności intelektualnej;
5. Tomasz Sójka, Rozstrzyganie przez sąd arbitrażowy sporów z zakresu zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi;
6. Robert Stefanicki, Arbitraż w sprawach konsumenckich – zagadnienia wybrane
(głos w dyskusji);
7. Justyna Szpara, Miejsce wydania wyroku a miejsce arbitrażu (w kontekście uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych);
8. Krystyna Święcka, Juliusz Stanisław Święcki, Administrowanie domenami internetowymi a arbitraż;
9. Andrzej Torbus, Ochrona konsumenta jako strony zapisu na zagraniczny sąd polu
bowny;
10. Andrzej Tynel, Doręczanie pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym;
11. Karol Weitz, Przesłanki i zakres pomocy sądu państwowego dla sądu polubownego
w postępowaniu dowodowym (art. 1192 KPC);
12. Andrzej W. Wiśniewski, Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia
wyroku sądu arbitrażowego (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków krajowego obrotu gospodarczego);
13. Jadwiga Pazdan, Kolizyjnoprawne aspekty mediacji;
14. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona interesów konsumenta a polubowne sposoby rozstrzygania sporów na rynku usług bankowych;
15. Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Czy umowa arbitrażowa rozciąga się na podmioty powiązane ze spółką będącą stroną tej umowy?

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 3(7)/2009
1. Michał Bieniak, Polska regulacja postępowania arbitrażowego na tle przepisów włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego;
2. Aleksandra Budniak, Treść zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego
i niemieckiego postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia;
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3. Magdalena Skibińska, Koszty mediacji w sprawach cywilnych;
4. Tomasz Strumiłło, Zasady postępowania arbitrażowego;
5. Andrzej Torbus, Kilka uwag o przydatności teorii faktów o podwójnym znaczeniu
w postępowaniu przed sądem powszechnym oraz sądem polubownym;
6. Jacek Zrałek, Glosa do wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 24.4.2006 r.

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 4(8)/2009
1. Michał Bąba, Zapis na sąd polubowny w sporach z zakresu prawa pracy;
2. Aleksandra Budniak, Forma zapisu na sąd polubowny w świetle polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego – zagadnienia prawnoporównawcze;
3. Marta Bukaczewska, Krystian Mularczyk, Uwagi w przedmiocie możliwości zatwierdzenia ugody zawartej w postępowaniu rozwodowym;
4. Paweł Cioch, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie;
5. Radosław Flejszar, Mariusz Sobuś, Dopuszczalność cofnięcia zarzutu zapisu na sąd
polubowny;
6. Szczęsny Kaźmierczak, Prawo właściwe dla oceny wpływu ogłoszenia upadłości
na przebieg postępowania arbitrażowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
rozporządzenia Rady 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego;
7. Małgorzata Wach, Odpowiedzialność arbitra sądu polubownego;
8. Małgorzata Więcko, Kilka uwag na temat Krajowego Sądu Arbitrażowego Stanów
Zjednoczonych (National Arbitration Forum) na marginesie treści pozwu Lori Swanson,
Prokuratora Generalnego Stanu Minnesota.

Regulacje zagraniczne:
ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 2(2)/2008
1. Berenika Kaczmarek, Arbitraż w Japonii – zarys problematyki;
2. Rafał Wojciechowski, Przepisy niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem.

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 3(3)/2008
Rafał Wojciechowski, Przepisy hiszpańskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wpro
wadzeniem.

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 4(4)/2008
1. Igor Dutka, Oddziaływanie ustawy wzorcowej o międzynarodowym arbitrażu UNCIRAL w aspekcie prawa ukraińskiego o sądownictwie polubownym;
2. Monika Michalska, Rafał Wojciechowski, Przepisy włoskiego Kodeksu postępowania
cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem.
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ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 3(7)/2009
Rafał Wojciechowski, Przepisy austriackiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem.

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 4(8)/2009
Rafał Wojciechowski, Przepisy francuskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem.

Sprawozdania:
ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 1(1)/2008
Dominika Sagan, Tomasz Miśko, „Arbitraż i mediacja – praktyczne aspekty stosowania
przepisów” (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007 r.).

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 2(2)/2008
Aleksandra Petrus-Schmidt, Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce (Nowy Tomyśl
1.3.2008 r.).

ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 4(8)/2009
Danuta Gogolińska, Jakub Łabuz, Małgorzata Kożuch, Cezary Roguła, Konrad Stolarski,
Mediacja konkursowa ICC, Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Konkursu Mediacji
w Sprawach Gospodarczych organizowanego przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Recenzje:
ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 2(2)/2008
1. Adam Sulikowski, Recenzja książki: Adam Zienkiewicz, Studium mediacji.
Od teorii ku praktyce;
2. Łukasz Błaszczak, Recenzja książki: Jan Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja.

Bibliografia:
ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 1(1)/2008
Rafał Wojciechowski, Bibliografia arbitrażu i mediacji za rok 2007.
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