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Arbitra¿ nadal
popularny

n S¹downictwo polubowne staje siê obecnie jed-
nym z najbardziej popularnych alternatywnych
sposobów rozstrzygania sporów, a pocz¹wszy od
lat 90. widoczne jest rosn¹ce zainteresowanie
przedsiêbiorców tematem arbitra¿u. W minionym
roku obj¹³ Pan funkcjê Wiceprezesa sta³ego S¹du
Polubownego przy Okrêgowej Izbie Radców Praw-
nych w Warszawie. Czy mo¿e Pan przybli¿yæ dzia-
³alnoœæ tego s¹du polubownego?

– Na wstêpie zacznê od wyjaœnienia podstawowe-
go rozró¿nienia s¹dów polubownych (arbitra¿owych).
Otó¿ s¹dy arbitra¿owe mog¹ byæ s¹dami powo³any-
mi przez same strony i wówczas s¹ okreœlane jako
s¹dy ad hoc b¹dŸ funkcjonuj¹ jako s¹dy instytucjo-
nalne (zwane te¿ sta³ymi s¹dami polubownymi).

Sta³e s¹dy arbitra¿owe, zarówno w Polsce, jak i w
wielu innych pañstwach europejskich i pozaeuropej-
skich, s¹ z regu³y dobrze zorganizowane. Oprócz
w³asnych regulaminów arbitra¿owych, zawieraj¹-
cych nowoczesne rozwi¹zania, prowadz¹ tak¿e li-
sty z nazwiskami doœwiadczonych arbitrów oraz
dysponuj¹ doœwiadczonym personelem administra-
cyjnym, który potrafi zapewniæ postêpowaniom ar-
bitra¿owym w³aœciwy i zgodny z regulaminem ar-
bitra¿owym bieg. Taki charakter ma np. sta³y S¹d
Polubowny przy Okrêgowej Izbie Radców Praw-
nych w Warszawie, który nale¿y do jednych z naj-
starszych sta³ych s¹dów polubownych w Polsce
(w tym roku bêdzie obchodzi³ jubileusz 20-lecia po-
wstania). S¹d ten przy du¿ym wsparciu obecnych
w³adz Okrêgowej Izby Radców Prawnych w War-
szawie (szczególnie Dziekanów Micha³a Stêpniew-
skiego oraz W³odzimierza Chróœcika) przechodzi
pocz¹wszy od po³owy zesz³ego roku du¿¹ metamor-
fozê, która ma nie tylko usprawniæ jego funkcjono-

wanie, ale przede wszystkim umocniæ pozycjê tego
S¹du Polubownego na mapie krajowego arbitra¿u.
Z inicjatywy nowych w³adz S¹du (Prezesa dr. Ra-
dos³awa L. Kwaœnickiego oraz Sekretarza S¹du Ro-
berta Siwika) nasz S¹d Polubowny uzyska³ te¿ nowe
Regulaminy, na podstawie których toczy siê postê-
powanie arbitra¿owe.

Zosta³ powo³any nowy organ S¹du Polubowne-
go, jakim jest Komitet S¹du Polubownego, który
oprócz funkcji doradczych Prezydium S¹du, ma
decydowaæ o wpisie oraz skreœleniu z listy arbitrów
S¹du Polubownego, co spowoduje, ¿e na liœcie ar-
bitrów S¹du Polubownego przy OIRP w Warsza-
wie znajd¹ siê osoby gwarantuj¹ce najwy¿szy po-
ziom wiedzy oraz posiadaj¹ce najwy¿sze standardy
etyczne.

W sk³ad tego Komitetu maj¹ wchodziæ wybitni
znawcy problematyki arbitra¿u. Obecnie cz³onkami
Komitetu S¹du Polubownego s¹ m.in. prof. Micha³
Romanowski, dr Przemys³aw Drapa³a oraz dr An-
drzej Tynel (Honorowy Prezes S¹du Polubownego).

S¹d Polubowny przy Okrêgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie w celu realizacji postawio-
nych celów zwi¹zanych z promocj¹ polubownego
rozstrzygania sporów w nied³ugim czasie bêdzie
posiada³ w³asn¹ stronê internetow¹ (www.sadpolu-
bowny.info.pl), na której znajd¹ siê nie tylko infor-
macje o bie¿¹cej dzia³alnoœci S¹du Polubownego,
ale równie¿ bêdzie poruszanych wiele teoretycznych
i praktycznych zagadnieñ dotycz¹cych arbitra¿u.

n Na jakie najwa¿niejsze cechy postêpowania
przed s¹dem polubownym zwróci³by Pan Prezes
uwagê?

Rozmowa z mecenasem Krzysztofem Falkiewiczem,
Wiceprezesem S¹du Polubownego przy Okrêgowej

Izbie Radców Prawnych w Warszawie
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– S¹downictwo polubowne posiada niew¹tpliwie
wiele zalet, do których nale¿y nie tylko poufnoœæ
postêpowania, procesy arbitra¿owe odbywaj¹ siê
bowiem bez publicznoœci, w atmosferze bardziej
bezpoœredniej oraz w jêzyku ustalonym przez stro-
ny. Nie mo¿na te¿ zapomnieæ o specyfice arbitra¿u,
który z natury rzeczy w wiêkszym stopniu sprzyja
za¿egnaniu sporu miêdzy stronami i tym samym nie
przekreœla ich dalszej wspó³pracy.

Poufnoœæ jest szeroko uznawana za jedn¹ z istot-
nych i po¿ytecznych cech arbitra¿u, która w przeci-
wieñstwie do postêpowania s¹dowego, które jest
publiczne, mo¿e uchroniæ strony kontraktu od nie-
le¿¹cego w ich interesie ujawnienia tajemnic han-
dlowych oraz, co nie mniej istotne, pozwala na zmi-
nimalizowanie eskalacji konfliktu miêdzy stronami
sporu. Poddawanie rozstrzygania sporów s¹dom po-
wszechnym mo¿e wi¹zaæ siê dla stron z pewnym
niebezpieczeñstwem, zwi¹zanym z brakiem znajo-
moœci przez sêdziów pañstwowych niuansów ró¿-
nego rodzaju stosunków gospodarczych czy spo³ecz-
nych. Ponadto mo¿e zostaæ nadszarpniêta reputacja
przedsiêbiorcy, jeœli bêdzie on czêstym uczestnikiem
postêpowañ s¹dowych, co mo¿e niekorzystnie od-
biæ siê na pozyskiwaniu nowych kontrahentów. Ta-
kiej sytuacji mo¿e zapobiec w³aœnie poufnoœæ arbi-
tra¿u.

Wydaje siê równie¿, ¿e w warunkach polskich na
pierwszy plan wœród wskazanych powy¿ej zalet s¹-
downictwa polubownego wysuwa siê szybkoœæ po-
stêpowania. Powszechnie znane s¹ k³opoty s¹dów
pañstwowych ze sprawnym i nierozci¹gniêtym w cza-

sie rozpoznawaniem zawis³ych przed nimi spraw.
Przewlek³oœæ postêpowañ stanowi niejednokrotnie

istotne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa obrotu praw-
nego, gdy¿ d³ugotrwa³e postêpowania s¹dowe ni-
wecz¹ niejednokrotnie sens dochodzenia praw przez
stronê. D³ugotrwa³oœæ postêpowania, przy wykorzy-
staniu wielu kruczków prawnych, staje siê te¿ czê-
sto elementem „nacisku” na stronê przeciwn¹ i ma
sk³oniæ j¹ do rezygnacji z dochodzenia jej praw.

S¹downictwo polubowne funkcjonuje w ramach
autonomii woli stron, poniewa¿ s¹d polubowny zastê-
puje z woli stron s¹d pañstwowy i spe³nia jego funkcjê
w zakresie rozpoznania i rozstrzygniêcia sprawy.

Przepisy o postêpowaniu przed s¹dem polubow-
nym doœæ du¿y nacisk k³ad¹ na problem równoœci
praw, jakie przys³uguj¹ stronom w postêpowaniu
arbitra¿owym. Da siê to odczuæ zarówno na etapie
zawierania umowy, jak i póŸniej, podczas rozpozna-
wania sprawy przez s¹d polubowny. Po pierwsze
bezskuteczne bêd¹ postanowienia zapisu na s¹d
polubowny naruszaj¹ce zasadê równoœci stron,
w szczególnoœci uprawniaj¹ce tylko jedn¹ stronê do
wytoczenia powództwa przed s¹dem polubownym.
To samo dotyczy postanowieñ, które przyznaj¹ jed-
nej ze stron umowy wiêcej uprawnieñ przy powo³a-
niu s¹du polubownego ni¿ drugiej. Po drugie, w po-
stêpowaniu przed s¹dem polubownym strony
powinny byæ traktowane równoprawnie. Ka¿da
z nich ma prawo do wys³uchania i przedstawienia
swoich twierdzeñ oraz dowodów na ich poparcie.

Istotne znaczenie dla odformalizowania postêpo-
wania arbitra¿owego ma równie¿ fakt, i¿ zasadni-
czo nie wystêpuje w tym postêpowaniu prekluzja

w zakresie podnoszenia nowych twierdzeñ i dowo-
dów na ich poparcie.

Poufnoœæ jest szeroko uznawana za jedn¹ z istotnych
i po¿ytecznych cech arbitra¿u, która w przeciwieñstwie
do postêpowania s¹dowego, które jest publiczne,
mo¿e uchroniæ strony kontraktu od niele¿¹cego w ich
interesie ujawnienia tajemnic handlowych oraz, co nie
mniej istotne, pozwala na zminimalizowanie eskalacji
konfliktu miêdzy stronami sporu.
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S¹d polubowny przy rozpoznawaniu spraw nie
musi, w odró¿nieniu od s¹du pañstwowego, œciœle
stosowaæ przepisów prawa materialnego, ale mo¿e
oprzeæ swoje orzeczenie na zasadach s³usznoœci lub
dobrej wiary.

n Podstawowym celem s¹downictwa polubow-
nego jest uzyskanie wyroku, który pod pewnymi
warunkami jest zrównany z wyrokiem s¹du po-
wszechnego, a wiêc ma sens, gdy wyrok daje siê
bezzw³ocznie wykonaæ. Jak przedstawia siê obec-
nie wykonalnoœæ wyroków s¹dów polubownych?

– W doktrynie przyjê³a siê definicja, w myœl któ-
rej s¹d polubowny jest s¹dem niepañstwowym, po-
wo³anym zgodn¹ wol¹ stron do rozstrzygania ich
sporu wyrokiem maj¹cym moc prawn¹ na równi
z wyrokiem s¹du pañstwowego. To samo dotyczy
ugody zawartej przed s¹dem polubownym. Ma ona
tak¹ sam¹ moc jak ugoda zawarta przed s¹dem pañ-
stwowym. Ten ostatni musi tylko stwierdziæ wyko-

nalnoœæ wyroku wydanego przez s¹d polubowny
albo ugody przed nim zawartej. Wykonalnoœæ ta po-
winna odbywaæ siê w sposób nie tylko skuteczny,
ale przede wszystkim sprawny.

Tymczasem wyroki s¹dów arbitra¿owych s¹ blo-
kowane przez powolne procedury w s¹dach po-
wszechnych. Dziœ bardzo czêsto bywa tak, ¿e nada-
nie klauzuli wykonalnoœci przez s¹d powszechny
trwa ponad rok, podczas gdy postêpowanie arbitra-
¿owe zwykle kilka miesiêcy.

Przede wszystkim sprzeciw budz¹ te przepisy, któ-
re – zapewne wbrew intencji twórców – mog¹ spowo-
dowaæ zwiêkszenie kontroli s¹dów pañstwowych nad
s¹dami polubownymi, a w konsekwencji ograniczyæ
autonomiê woli przedsiêbiorców. S¹dy polubowne nie
powinny pozostawaæ ca³kowicie poza kontrol¹, ponie-
wa¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e np. wyrok wydano na grani-

cy legalnoœci. W takim przypadku nie powinno siê po-
zbawiaæ stron mo¿liwoœci skutecznego zareagowania
przeciw takiemu wyrokowi i zaskar¿enia go.

Tymczasem obecnie, jako s³ab¹ stronê arbitra¿u
krajowego podaje siê zbyt d³ugie postêpowanie
w sprawach skarg o uchylenie wyroku s¹du polubow-
nego, gdzie oprócz badania przes³anek formalnych
s¹d dokonuje nieraz merytorycznej oceny zasadnoœci
wyroku (bardzo czêsto, gdy zarzuca siê naruszenie
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego lub praworz¹dnoœci),
mimo ¿e orzeczenie wydane w wyniku skargi o uchy-
lenie wyroku s¹du polubownego ma charakter kasa-
cyjny. Moim zdaniem narusza to generaln¹ zasadê
autonomii s¹downictwa polubownego.

n Czy mo¿na zatem w jakiœ sposób usprawniæ
te procedury postarbitra¿owe?

– Na przewlek³oœæ postêpowania postarbitra¿owe-
go maj¹ wp³yw nadmiernie wyd³u¿one terminy pro-

cedury cywilnej. Na przyk³ad skargê na rozstrzygniê-
cie polubowne strona mo¿e wnieœæ w ci¹gu trzech
miesiêcy od dnia dorêczenia jej orzeczenia. Rów-
nie¿ w ci¹gu trzech miesiêcy mo¿e wnieœæ o jego
uzupe³nienie, sprostowanie lub wyk³adniê. Potem
rozpoczyna siê procedura przed s¹dem rejonowym
lub okrêgowym, w zale¿noœci od wartoœci sporu, i po-
stêpowanie postarbitra¿owe mo¿e trwaæ kilka lat.
Dlatego, by przyspieszyæ postêpowanie przed s¹da-
mi arbitra¿owymi, nale¿y moim zdaniem skróciæ
z trzech miesiêcy do miesi¹ca czas, w którym strona
mo¿e wnieœæ skargê na jego rozstrzygniêcie.

Skarg o uchylenie wyroków arbitra¿owych oczy-
wiœcie nie uniknie siê, wa¿ne jest, by nie sta³y siê
one sposobem na wypaczenie istoty s¹downictwa
arbitra¿owego, które – jak to ciekawie i trafnie okre-
œli³ jeden ze znawców problematyki arbitra¿u
M. Tomaszewski – w odwiecznym zmaganiu miê-

Wyroki s¹dów arbitra¿owych s¹ blokowane przez po-
wolne procedury w s¹dach powszechnych. Dziœ bar-
dzo czêsto bywa tak, ¿e nadanie klauzuli wykonalno-
œci przez s¹d powszechny trwa ponad rok, podczas
gdy postêpowanie arbitra¿owe zwykle kilka miesiêcy.
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S¹d Polubowny przy Okrêgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (S¹d Polubowny) po-
wo³any zosta³ w dniu 5 grudnia 1991 r. i obecnie nale¿y do jednych z najstarszych sta³ych s¹dów
polubownych dzia³aj¹cych w Polsce.

S¹d Polubowny jest sta³ym s¹dem polubownym (arbitra¿owym), dzia³aj¹cym na podstawie prze-
pisów Kodeksu postêpowania cywilnego oraz Regulaminu S¹du Polubownego, powo³anym do roz-
strzygania sporów powsta³ych pomiêdzy stronami w zwi¹zku z okreœlonymi umownymi lub poza-
umownymi stosunkami prawnymi, poddanymi rozstrzygniêciu w wa¿nej umowie o arbitra¿. S¹d
Polubowny rozstrzyga spory o prawa maj¹tkowe lub spory o prawa niemaj¹tkowe, mog¹ce byæ
przedmiotem ugody s¹dowej, z wyj¹tkiem spraw o alimenty.

Organami S¹du Polubownego obecnej kadencji s¹ Prezes S¹du Polubownego, Komitet S¹du
Polubownego oraz Sekretarz S¹du Polubownego.

Komitet S¹du Polubownego pe³ni funkcje doradcze przy Prezesie S¹du Polubownego oraz po-
stanawia o wpisie na listê rekomendowanych arbitrów S¹du Polubownego. W sk³ad Komitetu S¹du
Polubownego wchodz¹ wybitni znawcy problematyki arbitra¿u.

S¹d Polubowny w celu zapewnienia najwy¿szych standardów rozstrzygania sporów prowadzi
listê arbitrów rekomendowanych S¹du Polubownego, na któr¹ mog¹ byæ wpisane osoby posiadaj¹-
ce odpowiednie kwalifikacje do wykonywania funkcji arbitra.

Modelowa klauzula arbitra¿owa: „Wszelkie spory wynikaj¹ce z niniejszej umowy lub powstaj¹-
ce w zwi¹zku z ni¹ bêd¹ rozstrzygane przez S¹d Polubowny przy Okrêgowej Izbie Radców Praw-
nych w Warszawie stosownie do Regulaminu tego S¹du obowi¹zuj¹cego w dacie wniesienia po-
zwu”.

W celu uzyskania szczegó³owych informacji na temat funkcjonowania S¹du Polubownego zapra-
szamy do bezpoœredniego kontaktu z Sekretarzem S¹du Polubownego, panem Robertem Siwikiem
(siwik.r@oirpwarszawa.pl)

dzy prawem s³usznym (ius aequum) a prawem œci-
s³ym (ius strictum) stoi niew¹tpliwie po stronie pra-
wa s³usznego.

n Ostatnie zmiany w kodeksie postêpowania cy-
wilnego z roku 2005 da³y wielk¹ nadziejê na roz-
wój szybszego i tañszego s¹downictwa polubow-
nego. Jednak praktyka ostatnich lat wskazuje,
o czym Pan Prezes ju¿ wspomina³, ¿e nie wszyst-
kie przepisy zda³y sprawdzian swej u¿ytecznoœci.
Na jakie jeszcze przyk³ady zmian w zakresie s¹-
downictwa polubownego wskaza³by Pan Prezes?

– Trzeba niew¹tpliwie dokonaæ dalszych zmian
dotycz¹cych procedury tej formy rozstrzygania spo-
rów. Poza wspomnianym powy¿ej postulacie zwi¹-
zanym ze skróceniem procedury dotycz¹cej skargi
na uchylenie orzeczenia arbitra¿owego, warto po-
kusiæ siê o inne uwagi de lege ferenda.

Po pierwsze ustawê o arbitra¿u przyda³oby siê
uregulowaæ w samodzielnym akcie prawnym, któ-
ry nie tylko by³by doskona³¹ okazj¹ do usprawnie-

nia jego funkcjonowania, ale by³by te¿ sposobem
promocji tej instytucji i podnosi³ jej rangê.

Drug¹ wa¿n¹ kwesti¹, o której warto wspomnieæ,
jest stworzenie specjalnych wydzia³ów w s¹dach,
które zajmowa³yby siê wy³¹cznie wyrokami s¹dów
polubownych. Pozwoli³oby to na sprawniejsze uzna-
wanie czy te¿ wykonywanie wyroków arbitra¿o-
wych, które mog³yby „przejmowaæ” wiêcej spraw
do rozstrzygniêcia, co niew¹tpliwie odci¹¿y³oby s¹dy
powszechne. Takimi sprawami mog³yby siê zajmo-
waæ wyselekcjonowane s¹dy apelacyjne.

Aktualne pozostaj¹ równie¿ postulaty œrodowi-
ska prawniczego, aby s¹dom polubownym przys³u-
giwa³o prawo nadawania orzeczeniu klauzuli
wykonalnoœci, a tak¿e wydawania zarz¹dzeñ tym-
czasowych (np. zabezpieczenia powództwa) bez
kontroli ze strony s¹dów pañstwowych.

n Dziêkujê za rozmowê.

Katarzyna Zamorowska




