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szeni spodni (zamiast położyć przed sobą na stole). Niewybaczalnym błędem byłoby 
również podanie naszej wizytówki Japończykowi poprzez przesunięcie jej po stole 
zamiast wręczenie oburącz w pozycji stojącej. Tego rodzaju cenne informacje zawarte 
są właśnie w tej części książki.

W kontaktach z przedstawicielami różnych kultur ważne jest wszystko, począwszy 
od siedzenia przy stole, przez sposób wręczania wizytówek i prezentów, aż po styl 
komunikowania się. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz wiedzieć o partnerze moż-
liwie najwięcej. Książka jest adresowana do wszystkich, którzy prowadzą współpracę 
międzynarodową i z tego tytułu kontaktują się z przedstawicielami różnych państw 
i części świata wielokulturowego.

To pierwsza tego typu książka. Choć na rynku wydawniczym można znaleźć pub-
likacje dotyczące protokołu dyplomatycznego lub prowadzenia negocjacji, to jednak 
żadna z nich nie uwzględniała w takim stopniu różnic kulturowych, których poznanie 
stanowi klucz do pokonania barier między narodami.

Książka umożliwia poznanie metody przygotowania spotkania, w tym właściwego 
rozmieszczenia gości przy stole, sposobu wręczania wizytówek i prezentów, zyskania 
sympatii i zaufania partnera, a także skutecznego uniknięcia gaf towarzyskich. Wszystko 
to pozwoli na przyjęcie postawy negocjacyjnej sprzyjającej odniesieniu sukcesu. 

Wyrażam przekonanie, że książka powinna znaleźć się w zbiorach bibliotecznych po-
słów, senatorów, ministrów, przedsiębiorców, sędziów, prokuratorów, adwokatów, a tak-
że uczelni, w programach nauczania których znajdują się dyplomacja i negocjacja.

Wojciech Kotowski

Arbitraż i mediacja.
Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi
kom. red.: Maciej łaszczuk i inni
Warszawa: Sąd Arbitrażowy przy KIG 2012, ss. 732.

Przedmiotem radości i satysfakcji świata prawniczego winien być fakt coraz to 
częstszej publikacji ksiąg pamiątkowych poświęconych wybitnym postaciom naszego 
środowiska. Przybliżenie w nich sylwetek jubilatów, a także wiedzy o ich życiu oraz 
łączonych zazwyczaj karierach zawodowych i naukowych, mogą być przedmiotem re-
fleksji i źródłem inspiracji każdego z nas. Tak jest także w przypadku księgi pamiątkowej 
opublikowanej w zeszłym roku z okazji jubileuszu doktora Andrzeja Tynela, wybitnego 
arbitra i radcy prawnego. 

Ale nie tylko to jest wartością recenzowanej publikacji. Powinna ona stać się lekturą 
każdego adwokata i radcy prawnego, a nie tylko tych przedstawicieli obu zawodów, 
którzy prowadzą obsługę prawną przedsiębiorców, z natury rzeczy aktywnie uczestni-
czących w obrocie cywilnoprawnym, a tym samym stających przed potrzebą wyboru 
forum rozstrzygania ewentualnych sporów z kontrahentami. Arbitraż i mediacja są 
bowiem przydatnymi, a na pewno wartymi rozważenia alternatywami dla każdego, 
kto jest stroną stosunku cywilnoprawnego, w którym ewentualny konflikt dotyczący 
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jego realizacji, tak w zakresie praw majątkowych, jak i niemajątkowych, mógłby być 
zakończony ugodą sądową. 

W sferze relacji prywatnoprawnych wizja tradycyjnego rozstrzygania sporów przed 
sądem powszechnym spotyka się współcześnie z alternatywą w postaci innych sposobów 
prawnie doniosłego rozwiązania możliwych konfliktów. Wśród owych alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów, które mogłyby być przedmiotem orzeczeń sądów pań-
stwowych, arbitraż i mediacja mają obecnie znaczenie podstawowe. Dlatego warto się 
im przyjrzeć podczas lektury ponad pięćdziesięciu artykułów poświęconych wybranym 
zagadnieniom postępowania polubownego i mediacji, ofiarowanych Jubilatowi przez gro-
no jego przyjaciół i współpracowników. Objęta nimi rozległa problematyka przedstawiona 
została w sposób głęboko inspirujący przez wybitnych teoretyków i praktyków arbitrażu 
gospodarczego. Pozwala nie tylko pogłębić wiedzę dotyczącą sądownictwa polubownego 
i postępowania mediacyjnego, ale także w należyty sposób ocenić ich walory. 

Rozległość tematyki rozpraw dedykowanych doktorowi Andrzejowi Tynelowi, skon-
centrowanych jednak na zagadnieniach będących przedmiotem pięćdziesięcioletnich 
zainteresowań zawodowych i naukowych Jubilata, jest niewątpliwym atutem recen-
zowanej książki. Pozwala prześledzić problemy dotyczące sądownictwa polubownego 
i mediacji, a w tym statusu, roli i obowiązków arbitra i mediatora, klauzuli arbitrażowej 
i zakresu związania nią innych podmiotów, umowy o mediację, postępowania sądo-
wego i mediacyjnego, zakresu rozstrzyganych sporów i konfliktów, roli pełnomocnika 
w postępowaniu przed sądem polubownym, arbitrażu instytucjonalnego i arbitrażu ad 
hoc, a także kontroli orzeczeń arbitrażowych. 

Różnorodność tematyki poszczególnych rozpraw i sposobów ich przedstawienia oraz 
mnogość stylów pisarskich i metod prezentacji materiału powoduje, że lektura tej Księgi 
jest pożyteczna, inspirująca i po prostu przyjemna, a przez to godna polecenia. 

Wart podkreślenia jest fakt, że wśród autorów jest wielu naszych kolegów adwoka-
tów, a wśród nich adwokat Maciej łaszczuk, który szczególnie przyczynił się do po-
wstania Księgi jako przewodniczący jej komitetu redakcyjnego. 

Zbigniew Banaszczyk

Marek antoni Nowicki
Wokół Konwencji Europejskiej. 
Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Wyd. 6, Warszawa: Wolters Kluwer 2013, ss. 1196.

W serii wydawniczej Praktyczne Komentarze Lex ukazało się szóste, uaktualnione wy-
danie Komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka autorstwa wybitnego specja-
listy w dziedzinie praw człowieka adwokata Marka Antoniego Nowickiego.

Komentarz stanowi cenną pomoc dla profesjonalistów występujących w roli pełno-
mocników skarżących przed Trybunałem w Strasburgu, prawników i studentów prawa, 
a także służyć będzie każdemu, kto chce zrozumieć i poznać strasburski mechanizm 
ochrony praw człowieka. Co warte podkreślenia – prawo do skargi indywidualnej sta-
nowi filar tego systemu. 


