
 

Lista Rekomendowanych Arbitrów Sądu Arbitrażowego 
 
dr hab. Rafał Adamus, prof. UO 
Gliwice 
dr nauk prawnych 
Radca prawny 
Specjalność: prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, inwestycje 
budowlane, prawo komputerowe 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra 
  
Edyta Bagińska 
Bielsko-Biała 
Radca prawny 
Specjalność: prawo gospodarcze, własność intelektualna 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra, j. rosyjski - b.dobra 
 
Szczepan Balicki 
Rybnik 
dr nauk prawnych 
Radca prawny 
Specjalność: prawo cywilne, spółdzielcze, komunikacyjne 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski i ukraiński - b.dobra, j. niemiecki - dobra 
  
Danuta Białecka-Kula 
Dąbrowa Górnicza 
Radca prawny 
Specjalność: prawo cywilne, administracyjne, samorządowe 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - dobra, j. niemiecki - dobra 
  
Aleksandra Bogus 
Katowice 
Radca prawny 
Specjalność: prawo gospodarcze, międzynarodowe prawo handlowe 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - b. dobra, j. angielski - b. dobra 
  
Agata Bulska-Laine 
Katowice/Paryż 
mgr prawa 
Specjalność: prawo gospodarcze polskie i francuskie, prawo wspólnotowe, 
międzynarodowe prawo handlowe 
Znajomośc języków obcych: j. francuski - b. dobra, j. angielski - b. dobra, j. niemiecki 
- dobra, j. rosyjski - podstawowa 
  
 
 
 
 
 



 

Teresa Czapla 
Katowice 
magister prawa 
Radca prawny 
Specjalność: prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy 
Znajomość języków obcych: rosyjski- dobra, niemiecki- słaba, francuski- słaba 
  
Tomasz Cyrol 
Kraków 
dr nauk prawnych 
Adwokat 
Specjalność: prawo cywilne, gospodarcze, międzynarodowe prawo handlowe, prawo 
ubezpieczeń, prawo sportowe. 
Znajomość języków obcych: angielski- bardzo dobra, niemiecki- dobra, rosyjski- 
średnia 
  
Bogdan Dolnicki 
Bielsko-Biała 
prof. zw. dr hab. nauk prawnych 
Nauczyciel akademicki 
Specjalność: prawo administracyjne, samorząd terytorialny 
Znajomość języków obcych: j. niemiecki - b. dobra, j. rosyjski - dobra, j.angielski 
  
Feliks Dryjski 
Żarki Letnisko 
Radca prawny 
Specjalność: prawo cywilne i handlowe 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra, j. rosyjski – dobra 
 
Mirosław Duży 
Żory 
Radca prawny 
Specjalność: prawo cywilne, gospodarcze 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra, j. francuski - dobra, j. rosyjski 
  
Mariusz Fras 
Sosnowiec 
dr nauk prawnych 
Adwokat 
Specjalność: prawo handlowe, cywilne, ubezpieczeń gospodarczych, prawo 
prywatne międzynarodowe 
Znajomość języków obcych: j. angielski - b. dobra, j. rosyjski - dobra 
  
 
 
 
 
 



 

Bernadetta Fuchs 
Katowice 
prof. dr hab. nauk prawnych 
Specjalność: prawo cywilne, międzynarodowe prawo handlowe, prawo prywatne 
międzynarodowe 
Znajomość języków obcych: j. niemiecki - b. dobra, j. angielski i francuski - dobra 
  
Dariusz Fuchs 
Katowice 
dr nauk prawnych 
Radca prawny 
Specjalność: prawo cywilne, przewozowe, ubezpieczeń gospodarczych, 
międzynarodowe prawo handlowe, prawo unijne 
Znajomość języków obcych: j. angielski - b. dobra, j. łaciński - b. dobra, j. rosyjski, 
j.niemiecki 
  
Janusz Gałkowski 
Bielsko-Biała 
Adwokat 
Specjalność: prawo cywilne, gospodarcze 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra, j.rosyjski - dobra 
  
Małgorzata Gandor 
Czechowice-Dziedzice 
Radca prawny 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - dobra, j. angielski - dobra 
  
Andrzej Gembala 
Bielsko-Biała 
Radca prawny 
Znajomość języków obcych: j. angielski - b. dobra, j. rosyjski 
  
Jadwiga Glumińska-Pawlic 
Katowice 
prof. dr hab. nauk prawnych 
Specjalność: prawo finansowe 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra, j. rosyjski - dobra 
  
Wacław Górecki 
Czechowice-Dziedzice 
Radca prawny 
Specjalność: prawo handlowe, prawo podatkowe 
znajomość języków obcych: j. niemiecki - dobra, j.angielski, j. rosyjski 
  
 
 
 
 



 

Katarzyna Grzybczyk 
dr hab. nauk prawnych 
Katowice 
Specjalność: prawo autorskie, prawo reklamy, prawo prywatne międzynarodowe 
Znajomość języków obcych: j.angielski - średnia, j. francuski - średnia 
  
Monika Jagielska 
Gliwice 
dr hab nauk prawnych 
Specjalność: prawo cywilne, konsumenckie, międzynarodowe prywatne, rodzinne 
Znajomość języków obcych: j. angielski - b. dobra. 
  
Zygmunt Kaszuba 
Będzin 
Radca prawny 
Specjalność: nieruchomości, prawo lokalowe, dzierżawa, prawo gospodarcze 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - dobra, j. francuski 
  
Jarosław Klepacki 
Marki (pod Warszawą) 
Doktor nauk ekonomii w zakresie nauki o zarządzaniu. 
Magister prawa- specjalizacja w zakresie prawa finansowego i gospodarczego. 
Specjalność: zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty finansowe, rynki 
kapitałowe ze szczególnym wskazaniem na rynek walutowy oraz rynek papierów 
wartościowych, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 
Znajomość języków obcych: j. angielski – b. dobra, j. niemiecki – średnia, j.rosyjski - 
średnia 
 
Paweł Koehler 
Katowice 
Adwokat 
Specjalność: prawo gospodarcze. 
Znajomość języków obcych: j.niemiecki- bardzo dobra, j.angielski- bardzo dobra. 

 

Szymon Koehler 

mgr prawa, mgr sztuki 

Katowice 

Adwokat 

Specjalność: prawo autorskie, prawo własności intelektualnej, prawo mediów, prawo 

prasowe, ochrona danych osobowych, prawo własności przemysłowej. 

Znajomość języków obcych: j. angielski- bardzo dobra, j. niemiecki- dobra 
 

Olena Krawczyk- Antoniuk  

Gliwice 

Specjalność: prawo gospodarcze i handlowe w zakresie umów w obrocie 

gospodarczym, , prawo cywilne, prawo pracy, podatki. 

Znajomość języków obcych:j. niemiecki- dobra, j francuski- dobra 

 



 

Żaneta Krupnik- Koehler 

Katowice 

Adwokat 

Specjalność: prawo farmaceutyczne, prawo medyczne, prawo i postępowanie 

administracyjne, cudzoziemcy (legalizacja pobytu w RP) 

Znajomość języków obcych: j. angielski- dobra 
 
Maciej Krzyżaniak 
Tychy 
Radca prawny 
Specjalność: pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - dobra 
  
Wojciech Kubisa 
Sosnowiec 
Radca prawny 
Specjalność: prawo gospodarcze, prawo podatkowe. 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra, j. rosyjski 
  
Witold Kurowski 
Katowice 
dr nauk prawnych 
Radca prawny 
Specjalność: prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, prywatne międzynarodowe 
Znajomość jezyków obcych: j. francuski - b.dobra, j. angielski - dobra 
  
Krzysztof Kwiecień 
Gliwice 
Radca prawny 
Specjalność: prawo gospodarcze, handlowe, medyczne, cywilne 
Znajomość języków obcych: j. angielski – dobra, migowy- słaba, 
 
Stanisław Lizer 
Katowice 
dr nauk prawnych 
Radca prawny, nauczyciel akademicki 
Specjalność: prawo gospodarcze, handlowe 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - b. dobra, j. angielski - dobra 
  
Katarzyna Lebiedowicz- Grzanka 
Katowice 
Radca Prawny 
Specjalność: prawo autorskie- ochrona twórców i korzystanie z utworów, obrót 
nieruchomościami, korzystanie z danych osobowych i ich ochrona, prawo własności 
intelektualnej i prawo nowych technologii, kontrakty handlowe- umowy o roboty 
budowlane, roszczenia konsumenckie w transakcjach handlowych. 
Znajomość języków obcych: j. angielski- b. dobra 
 



 

Konrad Łoś 
Bielsko – Biała 
dr nauk prawnych 
Specjalność: prawo finansowe, prawo gospodarcze, nieruchomości – 
prawnofinansowa regulacja wspólnot mieszkaniowych, prawo spółdzielcze, prawo 
lokalowe, obrót nieruchomościami, inwestycje budowlane 
Znajomość języków obcych: j. angielski: bardzo dobra, język niemiecki: dobra 
  
Monika Mołek 
Bytom 
mgr prawa i administracji 
Specjalność: zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno- prywatne 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra 
  
Mariusz Minas 
Tarnowskie Góry 
Radca prawny 
Specjalność: prawo spółek, zobowiązań, obrotu nieruchomościami 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra, j.rosyjski, j.francuski 
 
Marian Nawrot 
Katowice 
Radca prawny 
Specjalność: prawo handlowe, obrót gospodarczy 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra 
  
Maria Nogaj 
Katowice 
Radca prawny 
Specjalizacje: prawo bankowe, rozliczenia pieniężne z uwzględnieniem rozliczeń 
międzynarodowych w tym unijnych i dewizowych 
Znajomość języków obcych: język angielski: dobra, język niemiecki: dobra, język 
rosyjski: słaba, język francuski: słaba 
  
Piotr Nowaczyk 
Warszawa 
Adwokat 
Specjalność: bankowość, dystrybucja, energia, inwestycje zagraniczne, joint venture, 
kontrakty FIDIC, licencje, roboty budowlane, ropa naftowa i gaz, sprzedaż 
transgraniczna, transakcje M&A, transfer technologii, umowy handlowe, własność 
intelektualna, arbitraż sportowy 
Znajomość języków obcych: j. angielski: bardzo dobra, język niemiecki: bardzo 
dobra, język francuski: bardzo dobra, język rosyjski: średnia, język włoski: średnia 
  
 
 
 



 

dr Grzegorz Pacek 
Bielsko- Biała 
Radca Prawny 
Specjalność: prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prasowe, mediów, 
reklamy, komputerowe, e- commerce, własności przemysłowej, UZNK, etc.). 

Znajomość języków: j. angielski- bardzo dobra 
 
Mirosław Pachucki 
Ruda Śląska 
magister prawa 
Specjalność: prawo ochrony konkurencji, prawo gospodarcze, prawo ochrony 
własności intelektualnej, zasady i warunki udzielania pomocy publicznej 
Znajomość języków obcych: j. niemiecki - dobra, j.francuski 
  
Henryk Palarz 
dr nauk prawnych 
Specjalność: prawo energetyczne, prawo wodociągowe 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra, j.rosyjski – dobra 
 
Wojciech Popiołek 
Katowice 
prof. dr hab. nauk prawnych 
Nauczyciel akademicki 
Specjalność: prawo cywilne, prywatne międzynarodowe 
Znajomość języków obcych: j. angielski - dobra, j. francuski - dobra, j.rosyjski 
  
Andrzej Rajpert 
Katowice 
Adwokat 
Specjalność: prawo cywilne, gospodarcze, upadłościowe, karne 
Znajomość języków obcych: j. niemiecki - b. dobra, j. rosyjski, j.bułgarski 
 
Zbigniew Rawiński 
Tychy 
Radca prawny 
Specjalność: finanse 
Znajomość języków obcych: j. niemiecki - dobra 
 
Anna Rogozińska 
Czeladź 
Radca prawny, adwokat 
Specjalność: prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, aspekty podatkowe 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - dobra, j. angielski - dobra, j.niemiecki 
  
 
 
 
 



 

Wojciech Rychel 
Sosnowiec 
Radca prawny 
Specjalność: prawo handlowe, przewozowe 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - dobra, j. niemiecki. 
  
prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk 
Bielsko-Biała 
dr nauk prawnych 
Specjalność: prawo cywilne w zakresie prawa zobowiązań, prawo prywatne 
międzynarodowe 
Znajomość języków obcych: j. angielski - b. dobra 
  
Małgorzata Sajdak 
Olkusz 
Radca prawny 
Specjalność: umowy sprzedaży, dostawy, prawo przewozowe 
  
Krzysztof Sawicki 
Bytom 
Adwokat 
Specjalność: prawo cywilne, gospodacze, zamówień publicznych 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski- b.dobra, j. angielski - dobra, j. niemiecki 
 
Lesław Senderecki 
Katowice 
Radca prawny 
Specjalność: prawo gospodarcze, spółek, spółdzielcze 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - dobra, j.angielski 
  
Piotr Sokal 
Katowice 
dr nauk prawnych 
Radca prawny 
Specjalność: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze, handlowe, 
prawo papierów wartościowych, rynku kapitałowego, prawo upadłościowe i 
naprawcze, prawo bankowe, prawo podatkowe, prawo energetyczne, prawo 
mieszkaniowe. 
Znajomość języków obcych: j. angielski- bardzo dobra, j. niemiecki- dobra, j. czeski - 
, j. francuski - średnia, j. hiszpański - średnia, j. rosyjski - średnia, j. słowacki - 
średnia, j włoski- średnia, j. chorwacki - słaba, j. duński - słaba, j. egipski - słaba, j. 
fiński - słaba, j. grecki - słaba, j. holenderski - słaba, j. japoński - słaba, j. łotewski - 
słaba, j. norweski - słaba, j. portugalski - słaba, j. rumuński - słaba, j. szwedzki - 
słaba, j. węgierski - słaba. 
 
 
 
 



 

Magdalena Sonnak- Dorf 
Katowice 
Radca prawny 
Specjalność: międzynarodowy obrót gospodarczy, prawo cywile, gospodarcze i 
korporacyjne, prawo własności intelektualnej, znaki towarowe,prawo obrotu 
nieruchomościami, spółdzielcze, własność lokali. 
Znajomość języków obcych: j. angielski- bardzo dobra, j. niemiecki- średnia. 
  

Bartosz Stelmach 

Kraków 

dr nauk prawnych 

Adwokat 

Specjalność: prawo cywilne, spółek handlowych, gospodarcze, bankowe, wekslowe, 

prywatne międzynarodowe 

Znajomość języków obcych: j. angielski- bardzo dobra 
 
Dariusz Szostek 
Jaworze 
dr hab.prof. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 
Specjalność: Identyfikacja elektroniczna, prawo nowych technologii, eAdministracja, 
prawo prywatne, eCommerce, prawo konsumenckie, treści cyfrowe 
Znajomość języków obcych: j. niemiecki - dobra, j. czeski, 
   
Krystian Ślązak 
Katowice 
Adwokat 
Specjalność: prawo cywilne, gospodarcze, handlowe 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - dobra 
  
Marek Świerczyński 
Warszawa 
dr nauk prawnych 
Specjalność: prawo cywilne, prawo nowych technologii, prawo farmaceytyczne, 
prawo reklamy, prawo telekomunikacyjne 
Znajomość języków obcych: język angielski- bardzo dobra, j. francuski 
 
Tomasz Włoczyk 
Gliwice 
Adwokat 
Specjalność: prawo cywilne, gospodarcze, podatkowe 
Znajomość języków obcych: j. angielski, j. niemiecki i j. rosyjski - dobra 
  
Adriana Wydziałkiewicz 
Gliwice 
Adwokat 
Specjalność: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo ubezpieczeń gospodarczych 
Znajomość języków obcych: j. angielski- bardzo dobra, j. niemiecki- dobra. 
  



 

Lidia Zacharko 
Katowice 
prof. dr hab. nauk prawnych 
Specjalność: prawo administracyjne 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - dobra, j. francuski - dobra 
  
Marek Zdebel 
Katowice 
prof. dr hab. nauk prawnych 
Radca prawny 
Specjalność: prawo finansowe 
Znajomość języków obcych: j. rosyjski - dobra, j. francuski - dobra 
  
Jacek Zrałek 
Siemianowice Śląskie 
dr nauk prawnych 
Specjalność: prawo cywilne, międzynarodowe prawo handlowe, prawo prywatne 
międzynarodowe 
Znajomość języków obcych: j. angielski - b.dobra 
  
 


