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PRAKTYKA ARBITRAŻOWA



Dlaczego GESSEL? 

Ponieważ: mamy doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych

 Praktyką Arbitrażową kieruje dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, będąca uznanym arbitrem

międzynarodowym oraz ekspertem w dziedzinie arbitrażu. Dr Beata Gessel uczestniczyła

w ponad 100 postępowaniach arbitrażowych w roli arbitra, pełnomocnika oraz eksperta wg.

reguł ICC, UNCITRAL, SCAI, IAA, FCC, Lewiatan, KIG oraz KDPW.

 Nasi prawnicy mają doświadczenie w prowadzeniu postępowań, z miejscem arbitrażu m.in.

w Genewie, Hadze, Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, Sztokholmie, Warszawie oraz Wiedniu,

prowadzonych według regulaminów następujących instytucji:



Dlaczego GESSEL? 

Ponieważ: jesteśmy doceniani w rankingach 

 Od 2007 co roku jesteśmy rekomendowani w polskich i międzynarodowych rankingach,

w szczególności Chambers & Partners, Legal 500, Expert Guides, Forbes i rankingu dziennika

“Rzeczpospolita”.

 Otrzymujemy rekomendacje w dziedzinie arbitrażu, fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, private

equity oraz bankowości i finansów.

 Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz została rekomendowana Who’s Who Legal: Arbitration.

 Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz została uhonorowana prestiżowym tytułem „Prawnik 30-

lecia” (laureatów nagrody wybrał Polski Związek Pracodawców Prywatnych i dziennik

„Rzeczpospolita”).



Dlaczego GESSEL? 

Ponieważ: jesteśmy aktywni w środowisku arbitrażowym

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, lider zespołu

arbitrażowego, działa aktywnie w środowisku arbitrażowym

• od 2015 roku pełni funkcję Członka Międzynarodowego Sądu

Arbitrażowego ICC w Paryżu, wybrana przez Polski Komitet

Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska).

• od 2005 roku zasiadała we Władzach Sądu Arbitrażowego Lewiatan

(2005-2011 – jako Wiceprezes). Od 2011 do 2017 roku pełniła

funkcję Prezesa, w 2017 roku została Honorowym Prezesem Sądu

Arbitrażowego Lewiatan.

• jest autorką koncepcji i przewodniczącą międzynarodowej

konferencji Dispute Resolution in M&A Transactions, która od

2010 roku co dwa lata odbywa się w Warszawie.

http://disputeresolutionmaconference.com/


Dlaczego GESSEL? 

Ponieważ: mamy bogaty dorobek naukowy



Dlaczego GESSEL? 

Ponieważ: Klienci rekomendują nasze usługi



Doświadczenie 
(wybrane spory arbitrażowe)



Doświadczenie 
(wybrane spory arbitrażowe)



Doświadczenie 
(wybrane spory arbitrażowe)



Założycielka Kancelarii GESSEL. Do 2017 roku wspólnik zarządzający,

obecnie Senior partner.

Specjalizacja:

Arbitraż,

Fuzje i przejęcia, private equity / venture capital, prawo handlowe.

Doświadczenie:

Posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego

w stałych sądach arbitrażowych oraz w postępowaniach ad hoc – do tej

pory wzięła udział w ponad 100 międzynarodowych i krajowych

postępowaniach arbitrażowych z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego

i kontraktów handlowych.

Członek Międzynarodowego Sądu arbitrażowego ICC oraz Honorowy

Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa

Polubownego oraz Komisji Rewizyjnej przy Polskim Stowarzyszeniu

Inwestorów Kapitałowych.

Autorka licznych publikacji w zakresie fuzji i przejęć oraz arbitrażu

gospodarczego.

Jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie.

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji (1989), doktor nauk

prawnych – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

(2009).

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Senior partner, radca prawny



Specjalizacja:

Postępowania sądowe,

arbitraż.

Doświadczenie:

 Doświadczenie zdobywała w zespole banking & finance jednej

z międzynarodowych kancelarii w Warszawie oraz w kancelarii radcy prawnego.

 Odbywała również staże w instytucjach międzynarodowych: Radzie Europy

i Parlamencie Europejskim. Uczestniczka i laureatka międzynarodowych

konkursów typu moot court z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka

oraz arbitrażu gospodarczego.

 Autorka publikacji oraz prelegentka na konferencjach z zakresu prawa zobowiązań

oraz prawa porównawczego.

 W kancelarii GESSEL od 2015 roku.

Wykształcenie:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji (2015);

Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy WPiA UMK oraz Szkołę Prawa

Niemieckiego organizowana przez Uniwersytet Gdański we współpracy

z Uniwersytetem w Kolonii.

W ramach stypendium DAAD odbyła kurs Juristische Fachterminologie –

Einführung in das deutsche Recht w Hochschule Bremen.

Joanna Kisielińska-Garncarek

starszy prawnik, radca prawny



Specjalizacja:

arbitraż,

postępowania sądowe.

Doświadczenie:

W swojej praktyce zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowań sądowych.

Poza GESSEL doświadczenie zdobywała m.in. w renomowanej warszawskiej

kancelarii oraz w jednej z wiodących kancelarii międzynarodowych, w których

zajmowała się w szczególności postępowaniami sądowymi w sprawach

gospodarczych.

W 2018 roku jej drużyna zajęła I miejsce w VII edycji Konkursu Arbitrażowego

Lewiatan, w której przyznano jej również nagrodę indywidualną za zajęcie I miejsca

w kategorii Najlepszy mówca.

Wykształcenie:

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

(2015).

Magister sztuki na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie,

VII Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku (2016).

Ukończyła studia z zakresu prawa francuskiego i europejskiego organizowanych

przez Centrum Prawa Francuskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy

z Uniwersytetem w Poitiers (2015).

W 2019 r. została wpisana na Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców

Prawnych w Warszawie.

Maja Frontczak

starszy prawnik, radca prawny



Specjalizacja:

arbitraż,

postępowania sądowe,

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich renomowanych

kancelariach prawnych, zajmując się obsługą prawną oraz doradztwem prawnym w

zakresie prawa administracyjnego, cywilnego i karnego.

Od 2018 r. asystent w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Kardynała

Stefana Wyszyńskiego

Współautorka interdyscyplinarnych publikacji i monografii z zakresu prawa i

ekonomii publikowanych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

W kancelarii GESSEL od 2020 r.

Wykształcenie:

W 2018 r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Jako laureatka I edycji konkursu Podatkowi Liderzy organizowanego przez Ministra

Rozwoju i Finansów odbyła staż w Ministerstwie Finansów.

W 2019 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej

„Odpowiedzialność banku za pośrednictwo w dystrybucji propozycji nabycia usług z

zakresu bankowości inwestycyjnej w obszarze private banking”.

dr Natalia Niklińska

prawnik



Specjalizacja:

arbitraż,

postępowania sądowe,

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich kancelariach prawnych, zajmując

się obsługą prawną przedsiębiorców oraz doradztwem prawnym w zakresie prawa

gospodarczego, w tym głównie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Obecnie reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi

oraz

w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in.

przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej

w Paryżu, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

oraz Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan. Występuje również w roli

sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych.

W trakcie studiów zaangażowana w pracę studenckich punktów porad prawnych

jako wolontariusz. Ponadto, przez niemal rok związana z Helsińską Fundacją Praw

Człowieka.

W kancelarii GESSEL od 2018 roku. Uczestniczka III edycji Programu

Mentorskiego Kancelarii GESSEL.

Wykształcenie:

Ukończyła prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

w 2017 r.

W ramach programu Erasmus+ studiowała na Uniwersytecie w Bergen, Norwegia.

Od stycznia 2018 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej

Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Barbara Tomczyk

prawnik



Specjalizacja:

arbitraż,

postępowania sądowe,

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobywał w warszawskiej kancelarii prawnej wchodzącej w skład

międzynarodowej korporacji zajmującej się obsługą wierzytelności. W jej ramach

był odpowiedzialny za prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych

przeciwko osobom fizycznym i prawnym, a w szczególności przeciwko członkom

organów wykonawczych spółek kapitałowych. Pracował także przy postępowaniach

upadłościowych, skargach pauliańskich i dochodzeniu roszczeń zabezpieczonych

hipoteką.

W trakcie studiów związany z Kołem Naukowym Prawa Prywatnego UKSW oraz

Fundacją Court Watch Polska. Obecnie udziela się jako wolontariusz w punkcie

porad prawnych prowadzonych przez Fundację Academia Iuris.

W kancelarii GESSEL od 2019 roku. Uczestnik IV edycji Programu Mentorskiego

Kancelarii GESSEL.

Wykształcenie:

Ukończył prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uczestnik programu specjalistycznego Business Law UKSW.

Od stycznia 2020 r. wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie

Radców Prawnych w Warszawie.

Łukasz Ostas

prawnik



gessel.pl

“Gessel Attorneys at Law’s team ‘thinks of

answers before the opponents come up with

questions’, particularly in arbitration.”

Legal 500 2018
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