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Rozdział I. Zagadnienia ogólne

§ 1. Pojęcie postępowania arbitrażowego

I. Doktrynalne określenia arbitrażu handlowego
Przez sądownictwo polubowne (arbitrażowe) rozumie się „taki tryb roz-

strzygania spraw cywilnych, w którym organ rozstrzygający nie jest sądem pań-
stwowym i swą kompetencję, wyłączającą orzecznictwo sądów państwowych, 
opiera na umowie stron”1. Umowa ta powinna szczegółowo określać stosunek 
cywilnoprawny, który będzie w przyszłości przedmiotem rozstrzygnięcia przez 
sąd polubowny. Sąd polubowny może rozstrzygnąć spór wyrokiem, mającym 
taką samą moc prawną jak wyrok sądu państwowego2. 

Arbitraż określa się także jako „rozstrzyganie (względnie sposób rozstrzyga-
nia) sporów wynikających z określonego stosunku prawnego przez osoby oraz, 
stosownie do procedury, na wybór lub ustanowienie których strony sporu mają 
bezpośredni lub pośredni wpływ”3. Najkrótszą definicję arbitrażu, koncentru-
jącą się jedynie na jego niezbędnych, konstytutywnych elementach, w oderwa-
niu od jakiejkolwiek prawnej regulacji przedstawia natomiast A�W� Wiśniewski, 
wskazując, że „arbitraż polega na tym, że zwaśnione strony zgodnie wskazują 
osobę trzecią, która ma wydać wyrok rozstrzygający ich spór”4. W konsekwen-
cji – jak wywodzi A�W� Wiśniewski – arbitraż opiera się na zgodnym akcie woli 

1 T� Ereciński, w: T� Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 5, Warszawa 
2012, s. 661, Nb 1. 

2 Tamże. Należy jednak równocześnie wskazać, że dla zrównania mocy prawnej wyroku sądu 
państwowego lub ugody zawartej przed sądem państwowym wyrok sądu polubownego lub ugoda przed 
nim zawarta musi zostać uznana przez sąd albo stwierdzona ich wykonalność, zgodnie z art. 1212 
§ 1 KPC. Nie można przeto w pełni zgodzić się ze stwierdzeniem, że moc prawna wyroków sądów 
polubownych oraz ugód przed nimi zawartych jest „identyczna” z wyrokami sądów państwowych 
i ugód przed nimi zawartych, gdyż „formalnie” moc prawną uzyskują one dopiero po ich uznaniu albo 
stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd państwowy. Zob. szerzej K� Piasecki, Kodeks postępowania 
cywilnego. Komentarz, t. 3, Warszawa 2007, s. 330, Nb 1. 

3 Tak T� Szurski, Międzynarodowy arbitraż handlowy (sądownictwo polubowne w międzynaro-
dowych stosunkach handlowych), R.Pr. 2003, Nr 2, s. 66. 

4 A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i ar-
bitrów, Warszawa 2011, s. 29. 



2

Rozdział I� Zagadnienia ogólne

stron (najczęściej umowie), który – jako konieczne uzupełnienie powyższej mi-
nimalnej treści – zakłada (najczęściej milcząco), że strony zobowiązują się wza-
jemnie do stosownego współdziałania z arbitrem oraz do dobrowolnego wyko-
nania jego wyroku. 

W opinii A� Szumańskiego, arbitraż handlowy jest „sposobem wiążącego 
rozstrzygnięcia przez sąd prywatny (sąd arbitrażowy) istniejącego bądź przy-
szłego sporu prawnego, powstałego w związku z łączącym strony tego spo-
ru określonym stosunkiem prawnym, zasadniczo o charakterze gospodarczym 
(handlowym), który to sposób czerpie swoje umocowanie z woli stron wspo-
mnianego sporu, z jednoczesnym wyłączeniem kognicji sądu państwowego (po-
wszechnego)”5. Autor ten podkreśla jednocześnie znaczenie woli stron rozstrzy-
gnięcia ich sporu przez sąd arbitrażowy, znaczenie „wyprowadzenia” sporu spod 
kognicji sądownictwa państwowego oraz wiążący charakter orzeczenia wydane-
go przez sąd arbitrażowy6. 

Uwzględniając wskazane powyżej cechy postępowania arbitrażowego, są-
downictwo polubowne uznać należy za usankcjonowany przez prawo, prywat-
ny sposób rozstrzygania sporów7. Podstawę prawną funkcjonowania sądu po-
lubownego, obok woli stron, stanowią przepisy KPC, uznające sądownictwo 
polubowne, zezwalające na poddanie określonych sporów pod rozstrzygnięcie 
tych sądów i określające warunki, pod którymi orzeczenie wydane przez sąd po-
lubowny będzie zrównane z orzeczeniem sądu państwowego8. 

W doktrynie arbitrażu handlowego wskazuje się na cztery teorie, które mają 
określić charakter prawny tego arbitrażu (teorię kontraktową, teorię jurysdyk-
cyjną, teorię mieszaną oraz teorię autonomiczną), spośród których żadna nie 
zdobyła jednak powszechnej akceptacji ani w literaturze, ani w praktyce9. 

Teoria kontraktowa (materialnoprawna) uznawana jest za najstarszą i nie 
jest już w zasadzie spotykana we współczesnej doktrynie prawa i we współ-
czesnych ustawodawstwach10. Zwolennicy tej teorii negowali potrzebę kontro-
li państwa nad arbitrażem handlowym, wskazując, że fakt woli stron, poddania 

5 A� Szumański, w: A� Szumański (red.), SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, Warszawa 2010, s. 6, Nb 1. 
Autor ten zwraca przy tym uwagę na regulację art. 7 pkt 1 zd. 1 Ustawy Modelowej, zgodnie z którym 
umowa o arbitraż jest umową, przez którą strony postanawiają oddać pod rozstrzygnięcie arbitrażu 
wszystkie lub niektóre ze sporów, jakie powstały lub mogłyby powstać pomiędzy nimi w związku 
z określonym stosunkiem prawnym, umownym i pozaumownym. 

6 Ten ostatni element odróżnia arbitraż handlowy od tzw. alternatywnych sposobów rozstrzygania 
sporów, w których orzeczenia wiążą strony sporu jedynie moralnie, a nie prawnie. 

7 Tak T� Szurski, Arbitraż – skuteczny sposób likwidowania sporów, MoP 1998, Nr 12, s. 468; 
podobnie Ł� Błaszczak, M� Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007, s. 3, Nb 2. 

8 T� Ereciński, w: T� Ereciński (red.), Kodeks, t. 5, s. 661, Nb 1.
9 A� Szumański, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 39, Nb 84–85 i nast. 
10 A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż, s. 36–37. 
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rozstrzygnięcia sporu arbitrażowi, pozbawia państwo wpływu oraz kontroli nad 
wykonaniem decyzji stron wyrażonej w rozstrzygnięciu sądu arbitrażowego11. 

Teoria jurysdykcyjna (procesowa, instytucjonalna) polega na tym, że umo-
wa o arbitraż – stanowiąca kluczową instytucję prawną arbitrażu handlowego 
– wywołuje skutki prawne nie dlatego, że strony doszły do porozumienia co do 
sposobu rozstrzygnięcia ich sporu (przyszłego bądź istniejącego), ale dlatego, że 
krajowy system prawny zezwala na to, aby umowa ta wywołała określone skutki 
prawne12. Teoria ta skupia się więc na uprawnieniach państwa do regulowania 
wszystkich postępowań arbitrażowych, mających miejsce na jego terytorium. 
W  konsekwencji, strony uprawnione są do poddania swojego sporu pod roz-
strzygnięcie sądu arbitrażowego jedynie w granicach określonych przez prawo 
krajowe. 

Teoria mieszana (hybrydowa, hybrydalna) stanowi wyraz próby połączenia 
teorii kontraktowej oraz jurysdykcyjnej. W świetle tej teorii nie kwestionuje się, 
że elementem inicjującym i kształtującym postępowanie arbitrażowe jest umo-
wa o arbitraż, jednak wskazuje się, iż po rozpoczęciu postępowania arbitrażowe-
go wola stron staje się ograniczona13. W konsekwencji uznaje się, że niemożliwy 
jest arbitraż całkowicie niezależny od krajowego systemu prawnego i musi być 
on poddany prawu siedziby sądu polubownego (lex loci arbitrii)14. Teoria ta ma 
obecnie najwięcej zwolenników w doktrynie kontynentalnej15. 

Teoria autonomiczna (sui generis, delokalizacji arbitrażu16)17 podkreśla 
funkcje i cele arbitrażu, wskazując, że arbitraż powinien być całkowicie nieza-

11 A� Szumański, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 39, Nb 87. 
12 T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 46. 
13 A� Szumański, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 40, Nb 93. 
14 T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 46.
15 D� Mazur, Prawo właściwe w międzynarodowym arbitrażu handlowym, KPP 2003, Nr 1, s. 119 

i nast.; zob. też A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż, s. 41 wraz z powołaną tam literaturą, 
w szczególności niemiecką, w tym zwłaszcza K�H� Schwab, G� Walter, Schiedsgerichtsbarkeit Syste-
matischer Kommentar, Helbing 2005, s. 1–6. 

16 Niektórzy autorzy (np. T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 46–47) uznają teorię autono-
miczną za tożsamą z teorią delokalizacji arbitrażu (zaproponowaną w latach 60. XX w., która zakłada 
brak związania arbitrów rozstrzygających spór z woli stron jakimkolwiek prawem krajowym o arbi-
trażu, w tym także prawem państwa siedziby tego arbitrażu), podczas gdy inni (np. A� Szumański, 
w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 41, Nb 95) wskazują, że teoria autonomiczna jedynie w pewnym 
stopniu pokrywa się z teorią delokalizacji. 

17 Niektórzy autorzy w ramach teorii autonomicznej wyróżniają teorię autonomiczną absolutną 
oraz teorię autonomiczną „relatywną” (integralną) – por. A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż, 
s. 43–48. Zgodnie z tym stanowiskiem teoria autonomiczna absolutna wykształciła się wcześniej 
i jest związana z koncepcją autonomicznego prawa handlu międzynarodowego. W teorii tej przyj-
muje się, że autonomia podmiotów prawa cywilnego przyznawana przez krajowe porządki prawne 
uniemożliwiała rozwój sui generis samorządowej regulacji stosunków i prywatnego rozstrzygania 
sporów w handlu międzynarodowym, w konsekwencji czego autonomia postulowana przez nią 
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leżny od prawa państwa siedziby arbitrażu. Uzasadnieniem tej teorii jest teza 
o  nieadekwatnym charakterze przepisów prawa krajowego (przede wszystkim 
ze względu na wybór przez strony postępowania miejsca siedziby arbitrażu 
w państwie neutralnym dla stron), co uprawniać powinno strony sporu do nie-
ograniczonej swobody w kształtowaniu zasad i sposobu postępowania arbitra-
żowego. Wśród przedstawicieli doktryny prawa powszechna jest jednak opinia, 
że teoria autonomiczna pozostaje bardziej w sferze postulatów niż realnej prak-
tyki arbitrażowej18. 

II. Arbitraż handlowy w systemie prawa cywilnego
Arbitraż handlowy stanowi jeden z rodzajów postępowania cywilnego. 

W  związku z tym pojawia się kwestia określenia miejsca tego postępowania 
w systemie prawa (postępowania) cywilnego19. Wśród przedstawicieli doktry-
ny prawa przeważa pogląd, że postępowanie arbitrażowe (zarówno w arbitra-
żu handlowym, jak i w arbitrażu inwestycyjnym) jest postępowaniem cywil-
nym pozasądowym, rozumianym jako postępowanie toczące się przed organem 
(podmiotem) innym niż sąd państwowy20. Postępowanie to można także zali-
czyć do grupy postępowań adjudykacyjnych, gdyż załatwienie sprawy w tym 
postępowaniu następuje przed wydaniem przez sąd polubowny wyroku, który 
ma ostatecznie i definitywnie rozstrzygać spór między stronami oraz ma mieć 
charakter wiążący21. 

dotyczyła raczej działalności quasi-prawodawczej wytworzonej przez międzynarodowe środowisko 
gospodarcze pozapaństwowych instytucji niż samych stron konkretnej transakcji oraz dotyczącej tej 
transakcji umowy o arbitraż. Teoria autonomiczna „relatywna” (integralna) podkreśla natomiast, że 
wybór arbitrażu stanowi akt świadomej rezygnacji z gwarancji zapewnianych przez prawo procesowe 
oraz że skuteczność tego wyboru wywodzi się bezpośrednio z prawnonaturalnej zasady pacta sunt 
servanda utwierdzonej przez prawo międzynarodowe, a nie z upoważnienia krajowego ustawodawcy. 

18 Tak m.in. T� Szurski, Uwagi wprowadzające do problematyki krajowego i międzynarodowego 
arbitrażu handlowego (gospodarczego), PUG 1994, Nr 1, s. 5–6; A� Szumański, w: SPH, t. 8, Arbitraż 
handlowy, s. 41, Nb 3; T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 47. 

19 Por. T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 23 wraz z powołaną tam literaturą, w szczególności 
W� Siedlecki, w: W� Siedlecki, Z� Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 22 
oraz H� Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 20. 

20 T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 23 wraz z powołaną tam literaturą, w szczególności 
W� Siedlecki, w: W� Siedlecki, Z� Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 22 
oraz H� Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 20; zob. też S� Włodyka, 
Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje, w: J� Jodłowski (red.), Wstęp do systemu prawa pro-
cesowego cywilnego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 292–295. 

21 Pogląd ten budzi w doktrynie prawa kontrowersje, niektórzy autorzy wywodzą bowiem, że 
sądownictwo arbitrażowe należy traktować jako rodzaj alternatywnej metody rozwiązywania sporów, 
obejmującej tylko takie procedury, w których rozwiązanie sporu oparte jest w całości albo w przewa-
żającej mierze na elementach koncyliacyjnych oraz której podstawową cechą jest rozwiązanie sporu 
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1. Rezygnacja z prawa do sądu jako podstawa kompetencji 
sądu polubownego

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwe-
go i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W doktrynie i orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego podkreśla się, że prawo do sądu obejmuje: prawo dostępu do 
sądu (a więc prawo do uruchomienia procedury przed tym sądem jako orga-
nem o określonej charakterystyce – niezależnym, niezawisłym i bezstronnym); 
prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury przed tym sądem zgodnie 
z wymogami i zasadami sprawiedliwości (obejmującym m.in. rzetelny i publicz-
ny proces) oraz prawo do wyroku sądowego, a więc wiążącego rozstrzygnięcia 
danej sprawy przez sąd22. Na tym tle postawić można pytanie, czy oddanie spo-
ru pod rozstrzygnięcie sądu polubownego nie stanowi rezygnacji z prawa do 
sądu (rozumianego jako podmiotowe prawo publiczne), a w konsekwencji czy 
nie narusza zasad konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna z dwóch powodów. Po 
pierwsze, zgoda stron na rozstrzygnięcie powstałego pomiędzy nimi sporu 
przez sąd polubowny nie wyklucza kontroli sądu polubownego przez sąd po-
wszechny, która jest sprawowana na mocy bezwzględnie obowiązujących prze-
pisów KPC23. Po wtóre, przyjąć należy, że sądy polubowne działają „zamiast” 
(w miejsce) sądów powszechnych – jako że pozostają one instytucją wchodzącą 
w skład systemu postępowania cywilnego, ale jako sądy prywatne24. Uznać prze-
to należy, że poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego nie jest rów-
noznaczne z rezygnacją z prawa do sądu, ale stanowi raczej wyraz częściowej 
rezygnacji z prawa domagania się rozpoznania (meritum) sporu przez sąd pań-
stwowy, przy zachowaniu prawa kontroli sądu państwowego wydanego w ten 
sposób rozstrzygnięcia25. 

nie w wyniku autorytatywnego i wiążącego strony rozstrzygnięcia. Zob. szerzej R� Morek, ADR – 
w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004, s. 2 oraz S� Pieckowski, Mediacja w sprawach cywilnych, 
Warszawa 2006, s. 39. 

22 Por. Ł� Błaszczak, M� Ludwik, Sądownictwo polubowne, s. 53 wraz z powołaną tam literaturą, 
w tym w szczególności J� Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004, s. 723; A� Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa 
do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006, s. 68 oraz P� Pogonowski, 
Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005, s. 7 i nast.

23 Ł� Błaszczak, M� Ludwik, Sądownictwo polubowne, s. 54. 
24 T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 17. 
25 Odmienne stanowisko zdaje się zajmować A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż, s. 57, 

wskazując, że poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego równoznaczne jest z rezygnacją 
z prawa do sądu, gdyż arbitraż występuje tu jako przewidziany ab initio, wyłącznie właściwy w danym 
zakresie sąd prywatny. 
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Z powyższym zagadnieniem bezpośrednio powiązany pozostaje problem 
stosunku sądownictwa arbitrażowego do art. 175 ust. 1 Konstytucji RP (okre-
ślającego sądy, które sprawują w Polsce wymiar sprawiedliwości, a nieuwzględ-
niającego w katalogu tym sądów arbitrażowych), art. 176 ust. 1 Konstytucji RP 
(gwarantującego obywatelom dwuinstancyjne postępowanie sądowe, tj. zasadę 
niemającą zastosowania do sądownictwa arbitrażowego26) oraz art. 177 ust. 1 
Konstytucji RP (w świetle którego sądy powszechne sprawują wymiar sprawie-
dliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych 
dla właściwości innych sadów, w sytuacji gdy nie istnieją w ogóle takie przepi-
sy, które przekazywałyby do kognicji sądów polubownych określone sprawy)27. 
W  doktrynie prawa panuje zgodność co do braku sprzeczności pomiędzy są-
downictwem arbitrażowym a wskazanymi zasadami, choć twierdzenie to uza-
sadniane jest na różne sposoby28. 

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem częściowa rezygnacja z prawa do sądu 
(skonkretyzowanego w art. 175–177 Konstytucji RP) stanowi wyraz rezygnacji 
z prawa do rozpoznania sprawy przez sąd państwowy, czyli z ochrony udziela-
nej przez państwo. Możliwość takiej rezygnacji jest wywodzona z przysługują-
cej stronom autonomii, istniejącej zarówno na płaszczyźnie materialnoprawnej, 
jak i procesowej29. Stanowisko to odpowiada więc (prezentowanemu powyżej) 
uzasadnieniu braku naruszenia art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w wyniku poddania 
sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego. 

Zgodnie z drugim stanowiskiem, fundamentem regulacji prawnej arbitra-
żu jest zasada wolności (autonomii) jednostki (wyrażona w art. 5 w zw. z art. 31 
w  zw. z art. 7 Konstytucji RP), obejmująca prawo do powierzenia wybranej 
osobie trzeciej rozstrzygnięcia sporu o prawa podmiotowe, zaś nadanie skut-
ku prawnego takiemu porozumieniu stanowi konstytucyjny obowiązek usta-
wodawstwa30. Wyrok arbitrażowy nie jest więc w sensie merytorycznym ak-
tem wymiaru sprawiedliwości (w rozumieniu Konstytucji RP). W konsekwencji 
kontrola wykonywana wobec arbitrażu przez sądy państwowe także nie stano-
wi realizacji funkcji wymiaru sprawiedliwości (orzekania o prawach podmio-
towych), ale stanowi inną, choć niewątpliwie pokrewną – wchodzącą w zakres 
pojęcia sądowej ochrony prawnej, szerszego niż pojęcie wymiaru sprawiedliwo-

26 Por. jednak art. 1205 § 2 KPC, uprawniający strony do ustalenia, że postępowanie przed sądem 
polubownym obejmować będzie więcej niż jedną instancję. 

27 Por. A� Szumański, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 48–49, Nb 128. 
28 Tamże. 
29 T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 21–22; zob. też K� Weitz, Sądownictwo polubowne 

a sądy państwowe, PS 2007, Nr 3, s. 8 i nast. 
30 Tak A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż, s. 71–73. 
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ści – funkcję sądów, nieskodyfikowaną przez przepisy konstytucyjne, ale mającą 
podstawę w art. 31 Konstytucji RP31. 

Trzecie stanowisko wskazuje, że definicja wymiaru sprawiedliwości (w uję-
ciu mieszanym, a więc przedmiotowo-podmiotowym) nie obejmuje swoim za-
kresem działalności sądu polubownego, przez co nie ma w nim miejsca dla tej 
formy rozwiązywania sporów. Rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny jest 
dopuszczalne ze względu na to, że zezwalają na to wyraźnie przepisy KPC. 
Działalność sądu polubownego nie jest więc ani wyjątkiem od konstytucyjnej 
zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości, ani nie stanowi przełamania mono-
polu sądów powszechnych na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Sąd polu-
bowny należałoby więc uznać za pozasądowy organ ochrony prawnej, nad któ-
rym pieczę sprawuje organ procesowy w postaci sądu powszechnego32. 

Podsumowując, podstawą kompetencji sądu polubownego jest częściowa re-
zygnacja przez strony zapisu na sąd polubowny (strony postępowania arbitra-
żowego) z prawa do sądu. Rezygnacja ta nie ma jednak charakteru absolutnego, 
gdyż nie obejmuje (i nie może obejmować) rezygnacji z prawa do kontroli wyda-
nego przez sąd polubowny rozstrzygnięcia przez sąd państwowy. Jednocześnie, 
rezygnacja taka nie pozostaje w sprzeczności z art. 45 ust. 1 oraz art. 175–177 
Konstytucji RP. 

2. Realizacja prawa do ochrony prawnej w postępowaniu 
arbitrażowym oraz postarbitrażowym

Zgodnie z poglądem przeważającym w doktrynie prawo do sądu (a więc tak-
że prawo do ochrony prawnej przysługującej stronom w postępowaniu prowa-
dzonym przed sądem państwowym) nie obejmuje swoim zakresem sądu polu-
bownego33. W konsekwencji w postępowaniu arbitrażowym strony nie osiągają 
realizacji prawa do sądu (prawa do ochrony prawnej), a wręcz przeciwnie – re-
zygnują z tego prawa w zamian za korzyści, jakie przedstawia arbitraż34. Nie 
można zgodzić się więc z poglądem prezentowanym przez niektórych autorów, 
że prawo do sądu (prawo do ochrony prawnej) może być (i jest) realizowane 
także w postępowaniu przed sądem polubownym, w którym to przypadku do-
chodzi jedynie do zmiany forum, na którym jest ono wykonywane35. 

Strony umowy o arbitraż, rezygnując z prawa do ochrony prawnej przysłu-
gującej stronom postępowania przed sądem państwowym, rezygnują więc w ca-

31 Tak tamże. 
32 Stanowisko takie zostało przedstawione przez Ł� Błaszczaka, M� Ludwik, Sądownictwo polu-

bowne, s. 51. 
33 Tak trafnie tamże, s. 55; A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż, s. 62. 
34 A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż, s. 63.
35 Tak R� Morek, ADR, s. 49. 
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łości z ochrony prawnej mogącej przysługiwać do czasu rozstrzygnięcia sporu 
(z zastrzeżeniem jednak zachowania prawa do ochrony w postępowaniu postar-
bitrażowym – por. uwagi poniżej). Przepisy KPC nie przyznają bowiem stro-
nom prawa do ochrony prawnej w postępowaniu arbitrażowym, przez co zakres 
ich ochrony (realizowany np. poprzez dwuinstancyjność postępowania, czy też 
niezawisłość sądu36) uzależniony jest wyłącznie od zgodnej woli stron – wyrażo-
nej w zapisie na sąd polubowny, w odrębnej umowie o arbitraż lub też w odesła-
niu do regulaminu właściwego sądu arbitrażowego. 

Prawo stron do ochrony prawnej jest natomiast realizowane w postępowaniu 
postarbitrażowym. Kontrola sądów państwowych nad sądownictwem polubow-
nym stanowi bowiem sama w sobie wystarczającą realizację prawa do sądu37. 
Nie wydaje sie więc trafne stanowisko wyrażone przez A�W� Wiśniewskiego, zda-
niem którego prawo do sądu w istocie całkowicie wygasa w zakresie umowy 
o arbitraż obejmującej spory o dane prawo podmiotowe, i to z chwilą zawarcia 
tej umowy, odżyć zaś może tylko wtedy, gdy z kolei umowa o arbitraż wygaśnie, 
a w szczególności gdy zostanie ona z woli strony uchylona (choćby tylko w ten 
sposób, że jedna ze stron zwróci się z pozwem do sądu powszechnego, a dru-
ga wda się w spór merytoryczny, nie podnosząc zarzutu niewłaściwości sądu)38. 

Ochrona prawna w postępowaniu postarbitrażowym realizowana jest oczy-
wiście jedynie w ograniczonym zakresie. Sąd powszechny sam nie może bo-
wiem „wymierzyć sprawiedliwości w zakresie objętym skuteczną umową o arbi-
traż”39, a jedynie może nie dopuścić do obrotu prawnego wyroku arbitrażowego 
godzącego w elementarne zasady postępowania lub materialny porządek pu-
bliczny. Niemniej kompetencje sądu powszechnego wykonywane w związku 
z rozstrzyganiem skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego bądź też z roz-
poznawaniem wniosku o uznanie, albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu 
polubownego lub ugody przed nim zawartej traktować należy jako istotny wy-

36 W doktrynie spotykany jest pogląd, że niezależność i bezstronność arbitrów warunkuje „uczciwy 
proces” oraz „dotyka samej istoty sądownictwa arbitrażowego”, w konsekwencji czego „brak niezależ-
ności lub bezstronności godzi bezpośrednio w konstytucyjne prawo do sądu”. Por. M� Romanowski, 
Znaczenie niezależności i bezstronności arbitra w postępowaniu arbitrażowym w świetle konstytucyj-
nego prawa do sądu, w: Księga pamiątkowa 60-lecia SA przy KIG w Warszawie, Warszawa 2010, s. 384. 
Pogląd taki trudno jednak uznać za trafny – to w wyłącznej gestii stron pozostaje bowiem wyrażenie 
zgody na rozstrzyganie sporu arbitrażowego przez arbitra niewykazującego cech bezstronności i nie-
zależności. Innymi słowy, strony mogą zgodzić się na rozstrzyganie sporu przez arbitra (arbitrów) 
mających konflikt interesów w danej sprawie, co nie będzie naruszać prawa do sądu żadnej ze stron. Por. 
Ogólny Standard Nr 4 Wytycznych IBA; por. też szerzej rozważania w rozdziale III, § 2, pkt II.4 poniżej. 

37 Tak trafnie Ł� Błaszczak, M� Ludwik, Sądownictwo polubowne, s. 55.
38 Tak A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż, s. 63–64. 
39 Tak tamże. 
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znacznik przysługującej stronom postępowania ochrony prawnej, z której nie 
mogą one samodzielnie zrezygnować. 

3. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem państwowym
Relacje między sądem państwowym a sądem polubownym w sensie ścisłym 

dotyczą tego, jaką rolę może odgrywać sąd państwowy w stosunku do sądu po-
lubownego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym. Chodzi 
więc tu o kwestię, czy, w jakich wypadkach i w jakim zakresie sąd państwowy 
może ingerować w funkcjonowanie sądu polubownego oraz tok postępowania 
przed tym sądem40. 

Z przyczyn analizowanych powyżej (w tym przede wszystkim ze wzglę-
du na odmienność postępowania przed sądem polubownym wobec postępo-
wania przed sądem państwowym oraz ze względu na rezygnację stron z prawa 
do ochrony prawnej w postępowaniu arbitrażowym) ingerowanie sądów pań-
stwowych w działalność sądów polubownych należy uznać za wyłom w zasa-
dzie autonomii stron, której podporządkowane jest sądownictwo polubowne. 
W konsekwencji sąd państwowy może podejmować czynności (w zakresie od-
noszącym się do działalności sądu polubownego) jedynie wtedy, gdy ustawa tak 
stanowi (por. art. 1159 § 1 KPC)41. 

W doktrynie przyjmuje się, że problematykę ingerencji sądu państwowego 
w działalność sądu polubownego można rozpatrywać przy wykorzystaniu róż-
nych kryteriów, za pomocą których dokonuje się klasyfikacji poszczególnych 
działań sądu państwowego w stosunku do sądu polubownego i postępowania 
przed tym sądem. Wyróżnia się cztery rodzaje takich kryteriów: przedmiotowe, 
temporalne, procesowe oraz kryterium funkcji pełnionej przez sąd państwowy 
w stosunku do sądu polubownego podejmując określone działanie42. 

Kryterium przedmiotowe umożliwia wskazanie, do czego mogą się odno-
sić poszczególne czynności sądu państwowego bądź grupy tych czynności. 
Przyjmuje się, że może to być: ocena właściwości sądu polubownego (art. 1165, 
art. 1180 § 3, art. 1206 § 1 pkt 1 i 3 oraz § 2 pkt 1, art. 1214 § 1 pkt 1 i art. 1215 
§  2 pkt 1 i 3 KPC), zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem po-
lubownym (art. 1166 KPC), nadanie klauzuli wykonalności postanowieniu 
sądu polubownego o zastosowaniu tymczasowego środka zabezpieczającego 
(art. 1182 § 3 KPC), skład sądu polubownego (powołanie arbitra, arbitrów lub 
arbitra przewodniczącego – art. 1171 § 1, art. 1172–1173 KPC, wyłączenie ar-

40 T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 53. 
41 Podobnie art. 5 Ustawy Modelowej, zgodnie z którym w sprawach uregulowanych ustawą, sąd 

nie może ingerować, z wyjątkiem przypadków, gdzie zostało to przyznane w Ustawie. 
42 T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 55 i nast. 
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bitra – art. 1176 § 2 i 4 KPC, odwołanie arbitra – art. 1177 § 2 KPC, wyznacze-
nie nowego lub zastępczego arbitra – art. 1178 § 2 KPC), wynagrodzenie arbitra 
(art. 1179 § 2 i 3 KPC), przeprowadzenie dowodu lub wykonanie innej czyn-
ności, której sąd polubowny nie może wykonać (art. 1192 KPC), przyjęcie na 
przechowanie akt sprawy wraz z oryginałem wyroku sądu polubownego i ich 
ewentualne odtworzenie (art. 1204 § 1 i 3 KPC), uchylenie wyroku sądu po-
lubownego (art. 1205 i nast. KPC) oraz uznanie lub stwierdzenie wykonalno-
ści wyroku sądu polubownego albo ugody zawartej przed sądem polubownym 
(art. 1212 i nast. KPC)43. 

Kryterium temporalne pozwala na wyróżnienie czynności sądu polubow-
nego podejmowanych przed wszczęciem postępowania przed sądem polubow-
nym, w toku tego postępowania i po jego zakończeniu44. 

Kryterium procesowe odnosi się do tego, czy działanie sądu państwowego 
ma charakter incydentalny względem postępowania przed sądem polubownym, 
czy też dotyczy tego postępowania45. 

Kryterium funkcji pełnionej przez sąd państwowy w stosunku do sądu po-
lubownego pozwala na wyróżnienie czynności sądu państwowego sprowadza-
jących się do współdziałania z sądem polubownym i udzielania pomocy temu 
sądowi (orzekanie o zabezpieczeniu roszczenia dochodzonego przed sądem po-
lubownym (art. 1166 KPC), powoływanie, wyznaczanie i odwoływanie arbitrów 
(art. 1171 § 2, art. 1172–1173, art. 1177 § 2, art. 1178 § 2 KPC), orzekanie o wy-
nagrodzeniu arbitra (art. 1179 § 2 i 3 KPC), przeprowadzanie dowodu lub wy-
konanie innej czynności, której sąd polubowny nie może wykonać (art.  1192 
KPC), przyjęcie na przechowanie akt sprawy wraz z oryginałem wyroku sądu 
polubownego i ich ewentualne odtworzenie (art. 1204 § 1 i 3 KPC) oraz czynno-
ści sądu państwowego o charakterze kontrolno-nadzorczym w stosunku do sądu 
polubownego (badanie właściwości sądu polubownego (art. 1165 i art. 1180 § 3 
KPC) i rozpoznanie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1206 
KPC)46. 

43 Tamże, s. 55–56. 
44 Tamże. Wskazuje się w tym kontekście, że niektóre czynności sądu państwowego mogą być 

podejmowane zarówno przed wszczęciem postępowania sądu polubownego, jak również w jego toku 
i po jego zakończeniu, np. badanie właściwości sądu polubownego. 

45 T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 57. Wskazuje się, że ogół czynności sądu państwo-
wego, które są związane z działalnością sądu polubownego (jednak z wyłączeniem skargi o uchylenie 
wyroku sądu polubownego oraz wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu 
polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem), traktować należy jako postępowania incydentalne. 
Zob. też powołane przez wskazanych autorów K� Potrzobowski, W� Żywicki, Sądownictwo polubowne. 
Komentarz praktyczny, Warszawa 1961, s. 55. 

46 T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 58. 
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III. Źródła regulacji prawnej arbitrażu handlowego
W dziedzinie arbitrażu handlowego, jako źródła prawa, podstawowe znacze-

nie mają regulacje prawa krajowego poszczególnych państw, a w arbitrażu mię-
dzynarodowym – także umowy międzynarodowe47. 

W praktyce arbitrażu doniosłą rolę odgrywają także dokumenty nieposia-
dające charakteru normatywnego, mające różnorodny charakter48. Pomimo 
że nie można ich uznać za źródła prawa, to wywierają one dominujący wpływ 
na przebieg postępowań arbitrażowych49. Szczególne znaczenie przypisać na-
leży Ustawie Modelowej UNCITRAL, na której w szerokim zakresie opiera-
ją się systemy prawne w różnych jurysdykcjach50 oraz Regulamin Arbitrażowy 
UNCITRAL, zawierający najnowocześniejsze zasady prowadzenia międzyna-
rodowych postępowań arbitrażowych oraz będący jednym z najczęściej wyko-
rzystywanych na świecie regulaminów arbitrażowych51. Istotną rolę odgrywają 
także wytyczne, wskazówki i zalecenia wykorzystywane w arbitrażu oraz regula-
miny stałych sądów arbitrażowych.

1. Prawo krajowe 
W polskim prawie problematyka sądownictwa polubownego jest tradycyjnie 

uregulowana w KPC52. Wśród przedstawicieli doktryny prawa pojawiają się nie-
kiedy głosy przemawiające za uregulowaniem arbitrażu w odrębnej ustawie, na-
leżą one jednak do mniejszości. 

Obecnie obowiązująca regulacja KPC53 uwzględnia tekst Ustawy Modelowej 
UNCITRAL, zalecony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako wzorzec krajo-
wych uregulowań tej problematyki. Dzięki temu prawo polskie dostosowane zo-

47 Tamże, s. 26. 
48 Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującymi prawa Rzeczypo-

spolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 
49 Por. A� Kąkolecki, P� Nowaczyk, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 53, Nb 2. Przeciwko kon-

cepcji uznania regulaminów stałych sądów arbitrażowych (a w konsekwencji także postanowień 
wzorcowych i modelowych) opowiadają się m.in. T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 26–27 
oraz B� Pankowska-Lier, D� Pfaff, Arbitraż gospodarczy. Praktyka. Uznanie i wykonanie dokumentów. 
Dokumenty, Warszawa 2000, s. 26. 

50 Zob. szerzej M� Asłanowicz, UNCITRAL – Regulamin i Ustawa Modelowa, SP 2013, Nr 1, 
s. 7 i nast. 

51 Tamże, s. 18 i nast. 
52 A� Kąkolecki, P� Nowaczyk, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 54, Nb 5. 
53 Po nowelizacji dokonanej na mocy ustawy z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-

wania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478). 
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stało do standardów międzynarodowych54. Część piąta KPC podzielona została 
na osiem tytułów55. 

Tytuł pierwszy zawiera przepisy ogólne (art. 1154–1160 KPC) i uregulowa-
no w nim zakres zastosowania regulacji dotyczącej sądu polubownego (arbitra-
żowego). Szczególną rolę spośród przepisów ogólnych odgrywają (mające cha-
rakter iuris cogentis) art. 1154 KPC – nakazujący stosowanie przepisów części 
piątej KPC, jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w wypadkach w części tej określo-
nych – także wtedy, gdy miejsce postępowania przed sądem polubownym znaj-
duje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest oznaczone, jak 
również art. 1157 KPC – uznający za spory posiadające zdatność arbitrażową 
spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przed-
miotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. 

Tytuł drugi odnosi się do zapisu na sąd polubowny (art. 1161–1168 KPC), 
który zdefiniowany został jako umowa stron, w której należy wskazać przed-
miot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął. Pojęcie zapisu obej-
muje zarówno klauzulę arbitrażową zawartą w kontrakcie (umowie stron), jak 
i kompromis, poddający określony spór postępowaniu przed sądem polubow-
nym. Jedynym przepisem bezwzględnie obowiązującym, zawartym w tytule 
drugim części piątej KPC, jest art. 1162, nakazujący sporządzenie zapisu na sąd 
polubowny na piśmie56. 

Tytuł trzeci, regulujący skład sądu polubownego, ma podstawowe znacze-
nie dla jakości postępowania arbitrażowego, o którym decyduje właściwy wybór 
arbitrów, o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, cieszących się zaufa-
niem stron57. Przepisy zawarte w tym tytule szczegółowo definiują warunki po-
wołania arbitra oraz konsekwencje niezachowania tych warunków. Podkreślenia 
wymaga, że o ile wymóg bezstronności i niezależności arbitra może zostać 
uchylony na mocy decyzji stron postępowania, o tyle warunki formalne powo-
łania na arbitra określone w art. 1170 KPC58 mają charakter bezwzględnie obo-
wiązujący. 

54 Por. A� Kąkolecki, P� Nowaczyk, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 56, Nb 8. 
55 Bezwzględnie obowiązującymi przepisami KPC dotyczącymi sądownictwa polubownego są: 

art. 1154, 1156, 1159, 1162, 1170, 1197, 1205–1209 oraz 1212–1215. W pozostałym zakresie strony 
postępowania arbitrażowego mogą wyłączyć lub ograniczyć regulację części piątej KPC.

56 Por. A� Jakubecki, w: H� Dolecki, T� Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komen-
tarz, t. 5, Warszawa 2012, s. 414, Nb 1 wraz z powołanymi tam literaturą i orzecznictwem. 

57 Tak trafnie A� Kąkolecki, P� Nowaczyk, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 57, Nb 11. 
58 Dotyczy to dopuszczalności powołania na arbitra osoby fizycznej bez względu na obywatelstwo, 

mającej pełną zdolność do czynności prawnych (art. 1170 § 1 KPC) oraz zakazu powołania na arbitra 
sędziego państwowego, z wyjątkiem sędziów w stanie spoczynku (art. 1170 § 2 KPC). Zob. szerzej 
rozważania zawarte w rozdziale II § 1. 
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Tytuł czwarty odnosi się do właściwości sądu polubownego (art. 1180–1182 
KPC). Szczególne znaczenie ma tutaj wyrażona w art. 1180 § 1 KPC zasada 
kompetencji sądu polubownego do orzekania o swojej właściwości59 oraz zasa-
da oceniania doniosłości prawnej klauzuli arbitrażowej niezależnie od umowy 
głównej60. 

Tytuł piąty reguluje zasady postępowania przed sądem polubownym 
(art.  1183–1193 KPC). Zawarte w tym tytule przepisy mają charakter norm 
względnie obowiązujących. Regulaminy stałych sądów arbitrażowych (bądź 
przyjmowane przez strony zasady postępowania przed sądem polubownym 
ad hoc) wprowadzają zwykle odmienne zasady postępowania od tych, które zo-
stały określone w tytule piątym części piątej KPC. 

Tytuł szósty dotyczy wyroku sądu polubownego oraz zakończenia postę-
powania (art. 1194–1204 KPC). Kluczowym postanowieniem pozostaje tu 
art.  1194 KPC, przewidujący rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny we-
dług prawa właściwego dla danego stosunku prawnego, a gdy strony go do tego 
wyraźnie nie upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności. 
Na uwagę zwraca także art. 1197 KPC, definiujący obligatoryjne wymogi for-
malne dotyczące wyroku, który powinien być sporządzony na piśmie i podpi-
sany przez arbitrów, którzy go wydali, jak również powinien zawierać motywy 
rozstrzygnięcia. 

Tytuł siódmy odnosi się do skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego 
(art. 1205–1211 KPC), rozpoznawanej przez sądy państwowe. Przepisy zawarte 
w tym tytule określają przesłanki skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, 
zasady postępowania ze skargi, termin na jej wniesienie oraz wpływ wniesienia 
skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego na bieg postępowania przed są-
dem polubownym. Przepisy te nie mogą zostać wyłączone lub ograniczone na 
mocy porozumienia stron (z wyjątkiem art. 1210–1211 KPC). 

Tytuł ósmy reguluje zasady uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku 
sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212–1217 KPC), a więc 
także postępowania postarbitrażowego, prowadzonego przed sądami państwo-
wymi. 

59 Zasada ta określana jest jako zasada Kompetenz – Kompetenz (tj. zasada „kompetencji – kompe-
tencji”) i jest powszechnie akceptowana oraz stosowana w międzynarodowym arbitrażu handlowym. 
Zob. szerzej A� Torbus, Kilka uwag o przydatności teorii faktów o podwójnym znaczeniu w postę-
powaniu przed sądem powszechnym oraz sądem polubownym, ADR 2009, Nr 3, s. 80 i nast. wraz 
z powołaną tam literaturą. 

60 Także ta zasada – określana jako separability doctrine bądź autonomy of arbitration clause – 
stanowi jeden z fundamentów międzynarodowego arbitrażu handlowego. Zob. też K� Piasecki, KPC, 
t. 3, s. 286, Nb 6. 

§ 1� Pojęcie postępowania arbitrażowego
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Wśród przedstawicieli doktryny oraz praktyków prawa prowadzona jest 
ożywiona dyskusja co do propozycji zmian regulacji dotyczącej sądownictwa 
polubownego61. W jej wyniku, 10.2.2015 r. opracowany został pierwszy projekt 
ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów62, mający do-
konać zmian m.in. w treści przepisów części piątej KPC63. 

Przepisy niektórych innych ustaw przewidują, za pisemną zgodą stron, moż-
liwość rozstrzygania przed określonymi organami, działającymi jako sąd polu-
bowny (a w pewnych przypadkach przed organami, które nie są sądami polu-
bownymi) niektórych sporów64.

2. Umowy międzynarodowe
Do umów międzynarodowych będących źródłem prawa arbitrażowego zali-

czyć można międzynarodowe umowy wielostronne65, międzynarodowe umowy 
dwustronne oraz traktaty. 

61 Zob. szerzej przede wszystkim B� Gessel-Kalinowska vel Kalisz (red.), Diagnoza arbitrażu. 
Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, Wrocław 2014 oraz B� Ges-
sel-Kalinowska vel Kalisz, M� Zachariasiewicz (red.), Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych 
mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, Warszawa–Kato-
wice–Kraków–Wrocław–Poznań 2014. 

62 Dostępny na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/243721. 
63 Ostateczny kształt nowelizacji KPC (w tym data jej wejścia w życie) nie jest jednak jeszcze znany.
64 Por. A� Kąkolecki, P� Nowaczyk, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 61 i nast. Autorzy ci wska-

zują w szczególności przepisy art. 7 ustawy z 18.7.1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych 
pracowników służby zdrowia (Dz.U. Nr 36, poz. 332 ze zm.), art. 58 ustawy z 17.5.1989 r. o izbach 
lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.), art. 63 ust. 1 ustawy z 21.12.1990 r. o zawo-
dzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1509), 
art. 63 ustawy z 19.4.1991 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 651), art. 55 ustawy 
z 19.4.1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 ze zm.), art. 108 ust. 6 
PrAut, art. 63g ust. 14 PrBank, art. 37 ust. 6 IHU, art. 69 ustawy z 27.7.2001 r. o diagnostyce labora-
toryjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1384), art. 69 ElInstrPłat, art. 184 ust. 6 PrZamPubl, art. 110 
ust. 5 PrTelekom, art. 40 ustawy z 29.7.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 ze 
zm.) oraz art. 18 ustawy z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 614 
ze zm.). Szczególną regulację zawierają art. 142 oraz art. 147 PrUpN, na mocy których zapis na sąd 
polubowny dokonany przez upadłego traci moc z dniem ogłoszenia upadłości, a toczące się już postę-
powania ulegają umorzeniu. Postanowienia te są szeroko krytykowane, tym bardziej że wygaśnięcie 
zapisu na sąd polubowny ma charakter ostateczny i nie podlega przywróceniu w wypadku umorzenia 
lub ukończenia postępowania upadłościowego. Zob. P� Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Komentarz, Warszawa 2015, s. 340, Nb 7. 

65 Międzynarodowe umowy wielostronne są wynikiem prac podejmowanych przez Międzyna-
rodową Izbę Handlową w Paryżu, powołaną 10.6.1914 r., której celem było stworzenie warunków 
szybkiego, taniego i ostatecznego rozstrzygania sporów pomiędzy kupcami. Izba ta podejmowała 
on początku swojej działalności intensywne starania w celu zapewnienia wzajemnej uznawalności 
i wykonywalności orzeczeń arbitrażowych. Zob. szerzej Ł� Błaszczak, M� Ludwik, Sądownictwo po-
lubowne, s. 57 i nast. 
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Umowami międzynarodowymi wielostronnymi o podstawowym znacze-
niu są: Protokół o klauzulach arbitrażowych podpisany w Genewie 24.9.1923 r., 
Konwencja o wykonywaniu obcych orzeczeń arbitrażowych podpisana 
w Genewie 26.9.1927 r., Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych 
orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku 10.6.1958 r., Konwencja 
europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym z 21.4.1961 r. oraz 
Konwencja o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między państwami i obywa-
telami innych państwa podpisana w Waszyngtonie 18.3.1965 r. 

Protokół o klauzulach arbitrażowych podpisany w Genewie 24.9.1923 r. usu-
nął znaczącą przeszkodę w rozwoju międzynarodowego arbitrażu handlowego, 
polegającą na braku regulacji prawnej odnoszącej się do uznawania przez pań-
stwa ważności zapisu na sąd polubowny. Umowa ta zobowiązywała strony do 
uznawania ważności klauzul arbitrażowych – kompromisu lub klauzuli kom-
promisarskiej, sporządzonych przez podmioty z różnych umawiających się 
państw. Konwencja o wykonywaniu obcych orzeczeń arbitrażowych podpisana 
w Genewie 26.9.1927 r. uzupełniła protokół genewski, zobowiązując umawiają-
ce się państwa do uznawania i wykonywania orzeczeń arbitrażowych, pod wa-
runkiem że orzeczenie zostało wydane pod jurysdykcją jednej z umawiających 
się stron. Obie wskazane powyżej umowy straciły jednak swoje znaczenie wraz 
z zawarciem konwencji nowojorskiej oraz konwencji europejskiej. 

Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażo-
wych sporządzona w Nowym Jorku 10.6.1958 r. stanowi podstawowy globalny 
akt prawny w zakresie arbitrażu międzynarodowego66. Przedmiotem konwencji 
jest uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych, które wskutek sporów 
między osobami fizycznymi lub prawnymi zostały wydane na obszarze pań-
stwa innego niż to, w którym żąda się uznania lub wykonania tych orzeczeń. 
Konwencja odnosi się również do takich orzeczeń arbitrażowych, które w pań-
stwie, w którym żąda się ich uznania i wykonania, nie są uważane za orzeczenia 
krajowe. Konwencja dotyczy zarówno postępowań prowadzonych przed stałymi 
sądami arbitrażowymi, jak i sądami arbitrażowymi ad hoc� 

Pomimo toczonych od wielu lat dyskusji wśród teoretyków i praktyków pra-
wa co do ewentualnej zmiany bądź znaczącego uzupełnienia postanowień kon-
wencji67 przyjmuje się, że mając na względzie ogromne znaczenie konwencji, jej 

66 Według stanu na luty 2015 r., przyjęta została ona przez 154 państwa. Polska ratyfikowała 
konwencję z zastrzeżeniami w 1961 r. 

67 Wskazuje się w tym kontekście przede wszystkim na znaczny obszar rozbieżności praktyki 
krajowej w kwestiach dotyczących formy umowy o arbitraż oraz kontroli nad międzynarodowym 
arbitrażem, w tym w szczególności orzekania o właściwości sądu arbitrażowego, zastępczej nominacji 
i wyłączeniu arbitrów oraz uchyleniu wyroku arbitrażowego, a także jego wykonalności. Zob. szerzej 
A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż, s. 102–103. 

§ 1� Pojęcie postępowania arbitrażowego



16

Rozdział I� Zagadnienia ogólne

rozwiązanie lub znacząca zmiana mogłaby wyrządzić istotną szkodę dla mię-
dzynarodowego arbitrażu handlowego. Nie należy się przeto raczej spodziewać 
znaczących modyfikacji postanowień konwencji w nadchodzących latach. 

Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym 
z 21.4.1961 r. została zawarta dla zapobieżenia problemom istniejącym pomię-
dzy Wschodem a Zachodem w sytuacji, w której strony dokonały zapisu na sąd 
polubowny, nie dokonując jednocześnie ustaleń co do organizacji i przebiegu 
postępowania68. Konwencja określa w szczególności: zdolność stron do zawar-
cia umowy o arbitraż, materialne i formalne przesłanki ważności umowy o ar-
bitraż, system nominacji zastępczej arbitrów oraz zasady rozstrzygania zarzutu 
niewłaściwości sądu arbitrażowego – przez tenże sąd arbitrażowy. Konwencja 
dopuszcza także możliwość interwencji sądów państwowych przed postępowa-
niem, w trakcie i po jego zakończeniu. 

Konwencja o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między państwami 
i obywatelami innych państw została podpisana w Waszyngtonie 18.3.1965 r.69. 
Jej celem było uregulowanie sposobu rozstrzygania sporów powstałych na tle 
kontraktów inwestycyjnych, zawieranych przez kraje silnie rozwinięte z  tymi, 
które są pozbawione kapitału inwestycyjnego i technologicznego know-how70. 
Konwencja powołała Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów 
Inwestycyjnych (International Centre for Settlement of Investment Disputes – 
ICSID) z siedzibą w Waszyngtonie. Strony objęte konwencją mogą poddawać 
określone rodzaje sporów arbitrażowi ICSID, który zapewnia także usługi w za-
kresie koncyliacji71. 

Międzynarodowe umowy dwustronne o wzajemnym popieraniu i ochronie 
inwestycji (Bilateral Investment Treaties)72 zaczęły być zawierane od 1959 r., po-
czątkowo pomiędzy niektórymi państwami eksportującymi kapitał a państwa-
mi będącymi znacznymi importerami kapitału73. Typowa struktura konwencji 
o ochronie inwestycji zawiera: definicję pojęcia inwestycji, wzajemną klauzulę 
największego uprzywilejowania inwestorów, postanowienia dotyczące ochrony 
przed wywłaszczeniem inwestycji i obowiązku wypłaty odszkodowania, posta-
nowienia rozszerzające ochronę traktatową na wszystkie przypadki naruszenia 

68 Konwencja została zawarta przez 22 państwa i traktowana była jako uzupełnienie konwencji 
nowojorskiej. Por. też A� Kąkolecki, P� Nowaczyk, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 65, Nb 21. 

69 Według stanu na luty 2015 r., przyjęta została ona przez 158 państw. Polska nie jest stroną 
konwencji waszyngtońskiej. 

70 Por. Ł� Błaszczak, M� Ludwik, Sądownictwo polubowne, s. 60. 
71 Zob. szerzej Ł� Nowak, ICSID – Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyj-

nych, BA 2006, Nr 1, s. 28 i nast. 
72 Według stanu na luty 2015 r., łączna liczba zawartych BIT przekracza 2500, a Polska jest stroną 

ponad 60 takich umów. 
73 A�W� Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż, s. 121. 
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zobowiązań państwa przyjmującego, w tym także w ramach stosunku kontrak-
towego państwa z inwestorem, jak również upoważnienie inwestora pochodzą-
cego z państwa konwencyjnego do żądania rozstrzygania przez arbitraż sporów 
pomiędzy nim a drugim państwem konwencyjnym, występującym jako pań-
stwo przyjmujące, oraz mniej lub bardziej szczegółową regulację zasad takiego 
arbitrażu74. 

Do umów międzynarodowych będących źródłem prawa arbitrażowego zali-
czyć należy także zawarte przez Polskę traktaty75. Zważywszy jednak na fakt, że 
były one zawierane przez Polskę w okresie międzywojennym, praktyczne zna-
czenie traktatów w obrocie arbitrażowym uznać można za marginalne.

3. Ustawa Modelowa UNCITRAL
Ustawa Modelowa UNCITRAL została opracowana przez Komisję 

Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ dla wypracowania powszechne-
go standardu sprzyjającego unifikacji prawa arbitrażowego na świecie76. Została 
ona przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 21.6.1985 r., a następnie zmie-
niona 7.7.2006 r. Ustawa Modelowa nie jest przeznaczona do bezpośredniego 
wykorzystania, a służy raczej wypracowaniu podobnych (opartych na tych sa-
mych zasadach) przepisów prawa regulujących arbitraż77. 

Celem przyjęcia Ustawy Modelowej była kodyfikacja reguł i zwyczajów 
oraz unowocześnienie reguł międzynarodowego arbitrażu handlowego78. Cel 
ten udało się osiągnąć – Ustawa Modelowa została bowiem wprowadzona lub 
stanowiła podstawę, na której oparto regulacje prawa arbitrażu w wielu pań-
stwach79. Także obecnie obowiązujące przepisy KPC zostały oparte na rozwiąza-
niach przyjętych w Ustawie Modelowej (por. rozważania powyżej). Polski usta-

74 Tamże, s. 121–122. 
75 Szczegółową listę obowiązujących Polskę traktatów odnoszących się do arbitrażu międzyna-

rodowego wymienia A� Kąkolecki, P� Nowaczyk, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 67–68, Nb 24, za: 
A� Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1630–1631. 

76 Zob. też M� Ludwik, Ustawa Modelowa UNCITRAL a projekt ustawy o międzynarodowym 
arbitrażu handlowym, R.Pr. 2002, Nr 1, s. 63 i nast. 

77 Zob. też A� Szumański, Kierunki zmian ustawodawstwa UNCITRAL o międzynarodowym 
arbitrażu handlowym, PPH 2007, Nr 1, s. 55 i nast. 

78 Por. A� Tynel, Międzynarodowy arbitraż handlowy w krajach Europy Środkowej, Warszawa 
1999, s. 253 i nast. 

79 Dotyczy to zarówno państw europejskich (np. Francji i Niemiec), jak i szeregu państw wywo-
dzących się z różnych tradycji prawnych (jak np. Australia, Azerbejdżan, Bahrajn, Białoruś, Bułgaria, 
Chile, Egipt, Rosja, Filipiny, Grecja, Hiszpania, Iran, Kenia, Litwa, Meksyk, Węgry, Ukraina, a także 
szereg stanów amerykańskich). Por. R� Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831–18315, 1154–1217 KPC), 
Warszawa 2006, s. 105.

§ 1� Pojęcie postępowania arbitrażowego
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wodawca nie dostosował natomiast dotychczas regulacji KPC do zmian Ustawy 
Modelowej przyjętych w 2006 r.80.

4. Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL
Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL został przyjęty, rezolucją Nr 31/98 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 15.12.1976 r. (z zaleceniem stosowania go w roz-
strzyganiu sporów powstałych w kontekście międzynarodowych stosunków 
handlowych, w szczególności poprzez odniesienie do Regulaminu w umowach 
handlowych), a następnie zastąpiony Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL 
przyjętym rezolucją Nr 65/22 29.6.2010 r.81. 

Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL zawiera najnowocześniejsze zasa-
dy prowadzenia międzynarodowych postępowań arbitrażowych82, jest wyko-
rzystywany przede wszystkim w międzynarodowych arbitrażach ad hoc, ale 
także w  arbitrażach krajowych, jak również w arbitrażach administrowanych 
przez różne stałe instytucje arbitrażowe. Stanowi on przy tym jeden z najczę-
ściej wykorzystywanych na świecie regulaminów arbitrażowych, a co więcej – 
pomimo że został pierwotnie skonstruowany dla arbitrażu handlowego – po-
zostaje drugim regulaminem pod względem zastosowania w sporach pomiędzy 
inwestorami i państwami, po Zasadach ICSID83. Przyjmuje się, że Regulamin 
Arbitrażowy UNCITRAL jest jednym z największych sukcesów w tworzeniu 
tzw. prawa miękkiego (soft law) na świecie84. 

5. Wytyczne, wskazówki i zalecenia wykorzystywane w arbitrażu
W międzynarodowym arbitrażu handlowym istotną rolę odgrywają różne-

go rodzaju wytyczne, wskazówki i zalecenia85. Ich znaczenie zauważalnie się od 
siebie różni – niektóre z nich uznać bowiem można za wprowadzające kluczo-

80 Zob. szerzej M� Asłanowicz, UNCITRAL, Nr 1, s. 8 i nast. 
81 Nowy Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL wszedł w życie 15.8.2010 r., zastępując Regulamin 

Arbitrażowy z 1976 roku. Nowy Regulamin ma zastosowanie do umów arbitrażowych zawartych po 
dniu jego wejścia w życie, przy czym zgodnie z jego regulacją art. 1 ust. 2 domniemywa się, że strony 
umowy o arbitraż zawartej po 15.8.2010 r. odwołały się do aktualnej wersji Regulaminu (chyba że 
uzgodniły one stosowanie innej jego wersji). 

82 Tak trafnie T� Szurski, Międzynarodowy arbitraż handlowy, s. 77 i nast. 
83 Por. M� Szymańska, Zmiany Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL – aktualny stan prac, 

BA 2008, Nr 6, s. 117. 
84 A� Szumański, Możliwy wpływ Regulaminu Arbitrażowego UNICTRAL w wersji z 2010 r. 

na polskie prawo arbitrażowe (zagadnienia wybrane), w: J� Gudowski, K� Weitz (red.), Aurea praxis 
aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, Warszawa 2011, s. 1872. 

85 Niektórzy autorzy traktują je jako zbiór „dobrych praktyk arbitrażu”. Por. T� Wardyński, Kilka 
uwag o istocie arbitrażu, w: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej w Warszawie, 2010, s. 108. 
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we zasady mające zastosowanie w arbitrażu (zarówno międzynarodowym, jak 
i krajowym), podczas gdy inne należy raczej traktować jako regulacje o pomoc-
niczym charakterze. 

Przykładem wytycznych o fundamentalnym znaczeniu są Wytyczne IBA 
– złożone z Ogólnych Standardów Dotyczących Bezstronności, Niezależności 
i  Ujawniania oraz Praktycznego Zastosowania Ogólnych Standardów (por. 
szczegółowo rozważania w rozdziale III poniżej). Wytyczne te wyznaczają mię-
dzynarodowe, powszechnie stosowane standardy oceny bezstronności i nieza-
leżności arbitrów, jak również zasad ujawniania. 

W piśmiennictwie wskazuje się także na istnienie szeregu innych wytycz-
nych, wskazówek i zaleceń, takich jak np.: Wytyczne ICDR dla arbitrów do-
tyczące wymiany informacji w międzynarodowych arbitrażach handlowych, 
Zalecenia UNCITRAL dotyczące pomocy instytucjom arbitrażowym i innym 
zainteresowanym organom w arbitrażach według Regulaminu Arbitrażowego 
UNCITRAL, Uwagi UNCITRAL dotyczące organizacji postępowania arbi-
trażowego, czy też Techniki ICC kontroli czasu trwania i kosztów w arbitra-
żu86. Zakres ich zastosowania jest jednak znacznie mniejszy i odnosi się przede 
wszystkim do postępowań arbitrażowych prowadzonych zgodnie z regulami-
nem właściwego stałego sądu arbitrażowego, bądź też zgodnie z Regulaminem 
Arbitrażowym UNCITRAL (ewentualnie także do postępowań prowadzonych 
przed sądami polubownymi ad hoc – w przypadku zgodnego wyrażenia takiej 
woli przez strony postępowania arbitrażowego). 

Szczególną uwagę, w powyższym kontekście, zwraca przyjęty 29.5.2010  r. 
Regulamin Postępowania Dowodowego IBA oraz przyjęte 25.5.2013 r. Wytyczne 
IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym87. Celem obu 
tych dokumentów było wypracowanie możliwie uniwersalnych reguł postę-
powania, mających zastosowanie w międzynarodowym arbitrażu, w szczegól-
ności w sytuacji, w której uczestnicy postępowania pochodzą z różnych sys-
temów prawnych. Zarówno Regulamin Postępowania Dowodowego IBA, jak 
i Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym 
z powodzeniem stosować można jednak także w arbitrażu krajowym.

6. Regulaminy stałych sądów arbitrażowych
Regulaminy stałych sądów arbitrażowych stosowane są z mocy woli stron, 

wyrażonej w zapisie na sąd polubowny, bądź w odrębnym porozumieniu stron. 

86 Zob. szeroka analiza A� Kąkoleckiego, P� Nowaczyka, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 69–78, 
Nb 28–57. 

87 Zob. szerzej M� Asłanowicz, Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu między-
narodowym – zastosowanie i znaczenie, BA 2014, Nr 21, s. 31 i nast. 

§ 1� Pojęcie postępowania arbitrażowego
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Rozdział I� Zagadnienia ogólne

W praktyce, regulaminy stałych sądów arbitrażowych stanowią podstawowy 
zbiór zasad procesowych oraz organizacyjnych określających zasady prowadze-
nia postępowania arbitrażowego88. 

Regulaminy stałych sądów arbitrażowych często przewidują odmienne regu-
lacje, aniżeli wskazują na to przepisy KPC, w tym często zmieniają lub uprasz-
czają przepisy, co niewątpliwie związane jest z istotą sądownictwa polubownego 
i jego działalnością89. Postanowienia regulaminów (podobnie jak wszelkie inne 
uzgodnienia poczynione pomiędzy stronami) nie mogą być sprzeczne z bez-
względnie obowiązującymi przepisami części piątej KPC (por. rozważania po-
wyżej).

§ 2. Charakter prawny arbitrażu handlowego

I. Cechy arbitrażu handlowego
Za cechy konstytutywne arbitrażu handlowego uznać należy: działanie arbi-

trażu z woli stron, rozstrzyganie sporu z zastosowaniem zasad słuszności (zasa-
dę pomocniczego charakteru przepisów prawa materialnego), szybki i odforma-
lizowany charakter postępowania oraz poufność postępowania. Większość tych 
cech uznać jednocześnie należy za zalety arbitrażu handlowego (por. rozważa-
nia poniżej). 

1. Rola woli stron
Wola stron rozstrzygnięcia ich sporu stanowi kluczowy element konstruk-

cyjny arbitrażu90. Wyraża się ona przede wszystkim w podjęciu przez strony 
stosunku cywilno-prawnego decyzji o poddaniu sporu (sporów) wynikających 
z tego stosunku rozstrzygnięciu sądu polubownego. Konsekwencją takiej decy-
zji stron jest brak właściwości sądu powszechnego do rozpoznania sporu obję-
tego zapisem na sąd polubowny, skutkujący odrzuceniem pozwu lub wniosku 
o wszczęcie postępowania nieprocesowego (por. art. 1165 § 1 KPC). 

Rola woli stron w ukształtowaniu zasad prowadzenia postępowania arbitra-
żowego jest jednak znacznie większa. Strony uzgadniają bowiem reguły postę-

88 Rozwiązania prawne przyjęte przez poszczególne stałe sądy arbitrażowe znacząco różnią się od 
siebie, zarówno co do zasad prowadzenia postępowania, zasad wyboru i nominacji zastępczej arbitrów, 
wymogów wobec arbitrów, dopuszczalności oraz zasad przystąpienia osoby trzeciej do postępowania, 
jak i obowiązujących zespół orzekający oraz strony postępowania terminów. 

89 Por. Ł� Błaszczak, M� Ludwik, Sądownictwo polubowne, s. 70–71. 
90 Tak trafnie A� Szumański, w: SPH, t. 8, Arbitraż handlowy, s. 7, Nb 2. 


