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Wstęp

I. Idea arbitrażu zakłada prowadzenie niesformalizowanego, w zasadzie jednoinstan-
cyjnego, postępowania, elastycznego i dostosowanego do potrzeb stron oraz charakteru 
spornego stosunku prawnego, przy zapewnieniu stronom równego traktowania i prawa 
wysłuchania, a także ograniczenia zbędnych kosztów. Strony powinny współdziałać przy 
wykonaniu decyzji arbitrów1. Jak trafnie wskazuje T� Ereciński i K� Weitz, nie bez powodu 
mówi się, że sądownictwo arbitrażowe jest forum dla gentlemanów, a sposób postępowa-
nia oraz wybór merytorycznej podstawy rozstrzygnięcia powinien umożliwiać wykona-
nie decyzji arbitrów2.

Zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków arbitrażu panuje zgodność co do tego, 
że „arbitraż jest tak dobry, jak dobrzy są rozstrzygający spór arbitrzy”. W związku z tym, 
to od sposobu ukształtowania pozycji prawnej arbitra (jak również od osób arbitrów oraz 
ich umiejętności należytego poprowadzenia postępowania) zależy właściwe rozstrzygnię-
cie przez sąd polubowny powstałego sporu. 

Doniosłość rozstrzygnięć sądów arbitrażowych podkreśla ostateczny charakter wyda-
wanych przez nie wyroków. Brak – co do zasady – kontroli instancyjnej nadaje tym więk-
sze znaczenie obowiązkowi zachowania bezstronności i niezależności przez arbitrów oraz 
nakłada tym większą presję na członków zespołu orzekającego3. Nadzwyczajny charakter 
skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego dodatkowo podkreśla konieczność właści-
wego ukształtowania statusu prawnego arbitra4. 

II. Monograficzne opracowanie problematyki związanej z ukształtowaniem pozycji 
prawnej arbitra w arbitrażu handlowym jest uzasadnione z kilku powodów. 

1 T� Ereciński, K� Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 13. 
2 Tamże; zob. też M� Asłanowicz, Status prawny arbitra w postępowaniu arbitrażowym, SP 2013, 

Nr 3, s. 123 i nast. 
3 Por. T� Ereciński, w: P� Grzegorczyk, K� Knoppek, M� Walasik (red.), Brak bezstronności i nieza-

leżności arbitra a podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, Proces cywilny. Nauka – 
Kodyfikacja – Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 
2012, s. 846 i nast. 

4 Por. A� Zielony, Kilka uwag o naturze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (z uwzględ-
nieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych), w: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Ar-
bitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 706 i nast.; T� Zbiegień, 
Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, w: P� Nowaczyk (red.), Międzynarodowy i krajowy 
arbitraż handlowy u progu XXI w. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tade-
uszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, s. 300 i nast.; zob. też T� Zbiegień, Klauzula porządku publicznego 
przy uchyleniu wyroku sądu polubownego, w: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana 
doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012, s. 702; K� Weitz, Uchylenie wyroku sądu polu-
bownego z powodu prawomocnego wyroku sądu (art. 1206 § 1 pkt 6 KPC), w: Księga pamiątkowa 
60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 692. 
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Po pierwsze, znaczenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w ostatnich la-
tach stale rośnie, zarówno w Polsce, jak i na świecie5. Związane to jest zarówno z postępu-
jącym rozwojem gospodarki, jak i z powszechnym dążeniem (przede wszystkim uczestni-
ków życia gospodarczego) do rozwiązywania sporów w inny sposób aniżeli przed sądami 
powszechnymi6. Dowodem na rosnące znaczenie sądownictwa polubownego jest wzrost 
liczby spraw rozpoznawanych przez te sądy, jak również rozstrzyganie w drodze postępowa-
nia arbitrażowego sporów o coraz większej wartości. Jednocześnie daje się zauważyć wzrost 
liczby działających stałych sądów arbitrażowych, wzrost liczby postępowań prowadzonych 
przez sądy polubowne ad hoc oraz zwiększony udział polskich podmiotów w postępo-
waniach arbitrażowych prowadzonych w zagranicznych stałych sądach arbitrażowych7. 

Po drugie, analiza pozycji prawnej arbitra w arbitrażu handlowym stanowi przyczynek 
do rozważań szeregu kwestii teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką po-
stępowań arbitrażowych, w tym m.in. zakresu wymagań prawnych wobec arbitra, zakresu 
dokonywanego przez arbitra ujawnienia, związku pomiędzy sposobem powołania arbitra, 
a jego bezstronnością i niezależnością, skutków prawnych ustania mandatu arbitra, czy też 
zasad odpowiedzialności arbitra bądź charakteru prawnego receptum arbitrii. Istotna część 
powyższych zagadnień jest przedmiotem analizy w niniejszej monografii, pozostałe kwe-
stie zostały jedynie zasygnalizowane i stanowić powinny przedmiot odrębnych opracowań. 

Po trzecie, pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym nie była dotąd w polskiej 
literaturze przedmiotem monograficznej analizy. Dotychczasowe omówienia tej instytucji 
mają charakter niesamoistny, stanowiąc fragment większego opracowania o bardziej ogól-
nym charakterze, czy też komentarza do przepisów części piątej KPC. 

Po czwarte, w polskiej doktrynie prawa nie została dotychczas przeprowadzona pełna 
analiza zasad i trybu wyłączenia arbitra na tle praktyki sądów arbitrażowych – zarówno 
polskich, jak i zagranicznych. Pozycję prawną arbitra w arbitrażu handlowym w istotnym 
stopniu determinują zaś mające w każdym przypadku zastosowanie (często istotnie róż-
niące się od siebie nawzajem) reguły odnoszące się podstaw wyłączenia arbitra. Aplikacja 
tych reguł służy stronom sporu do zapewnienia zachowania bezstronności i niezależności 
arbitrów w całym toku postępowania arbitrażowego, choć bywa też nadużywana w celu 
opóźnienia, utrudnienia bądź wręcz uniemożliwienia zespołowi orzekającemu rozstrzy-
gnięcia sporu. 

III. Założeniem rozprawy jest przeprowadzenie kompleksowej analizy pozycji praw-
nej arbitra w arbitrażu handlowym, przede wszystkim w odniesieniu do problematyki do-
tyczącej powołania arbitra, wykonywania funkcji arbitra oraz ustalania mandatu arbitra 
(w tym w szczególności w wyniku wyłączenia arbitra). Ze względu na konieczne do przy-

5 Zob. szerzej m.in. L� Morawski, Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładzie sporów 
cywilnych), PiP 1993, Nr 1, s. 14 i nast.; R� Morek, ADR – w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004, 
s. 23 i nast. Odnośnie do rozwoju arbitrażu w sprawach konsumenckich zob. K� Gajda, Alternatywne 
metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich, cz. 1, ADR 2008, Nr 2, s. 18. 

6 Przyczyn takich dążeń stron doszukiwać się należy w zaletach postępowania arbitrażowego. 
Zob. szerzej rozważania w rozdziale I § 3.4.1 poniżej. 

7 Zob. szerzej R� Morek, Międzynarodowy arbitraż handlowy w krajach Europy Środkowej – kil-
kanaście lat później, w: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi 
Tynelowi, Warszawa 2012, s. 340 i nast. 
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