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§ 1. [Sąd Arbitrażowy]
1. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie („Sąd

Arbitrażowy”) jest stałym sądem polubownym.
2. Sąd Arbitrażowy jest samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną

Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie („KIG”), powołaną w celu administro-
wania postępowaniami arbitrażowymi toczącymi się na podstawie Regulaminu
Arbitrażowego uchwalonego przez Radę Arbitrażową („Regulamin”).

3. Spór jest rozstrzygany przez zespół orzekający powołany zgodnie z Re-
gulaminem. Zespół orzekający składa się z trzech arbitrów, w tym arbitra
przewodniczącego („Zespół Orzekający”).

4. Postanowienia dotyczące Zespołu Orzekającego stosuje się odpowiednio do
arbitra jedynego. Arbiter jedyny wykonuje uprawnienia i obowiązki Zespołu
Orzekającego oraz arbitra przewodniczącego.

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o postępowaniu przed Sądem Arbitrażo-
wym, rozumie się przez to postępowanie toczące się na podstawie Regulaminu
administrowane przez Sąd Arbitrażowy.

6. Sąd Arbitrażowy może wykonywać czynności organu nominacji zastępczej
arbitrów w postępowaniach arbitrażowych, które nie toczą się na podstawie
Regulaminu.

7. Sąd Arbitrażowy może administrować postępowaniami arbitrażowymi ad hoc.
8. Siedzibą Sądu Arbitrażowego jest miasto stołeczne Warszawa.
9. Sąd Arbitrażowy pobiera opłaty określone w Taryfie Opłat Za Czynności

Sądu Arbitrażowego przy KIG („Taryfa Opłat”).
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§ 1 Nb 1–3 Rozdział I. Postanowienia wstępne

I. Charakter prawny Sądu Arbitrażowego przy KIG

A. Stały sąd arbitrażowy
1. Stały sąd polubowny. Postanowienie § 1 ust. 2 Regulaminu stanowi, że Sąd1

Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest stałym sądem polubownym. Z treści
tego postanowienia wynikają następujące konsekwencje:
1) po pierwsze, Sąd Arbitrażowy przy KIG nie jest sądem powszechnym (państwo-

wym), ale sądem prywatnym. Pojęcia „sąd arbitrażowy” oraz „sąd polubowny”
są używane zamiennie. Są to synonimy. Wniosek ten znajduje swą podstawę
normatywną w treści tytułu części piątej Kodeksu postępowania cywilnego
(ustawa z 17.11.1964 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) zawierającej
przepisy polskiego prawa arbitrażowego (art. 1154–1217 KPC), który brzmi: „Sąd
polubowny (arbitrażowy)”. Przez ważny i skuteczny zapis na Sąd Arbitrażowy
przy KIG (zapis na sąd polubowny – art. 1161 KPC) strony sporu przyszłego
(w klauzuli arbitrażowej) lub już zawisłego (w tzw. kompromisie) poddają ten spór
kognicji SA KIG (skutek pozytywny zapisu na sąd polubowny) oraz jednocześnie
„wyprowadzają” wspomniany spór spod kognicji sądu powszechnego (skutek
negatywny zapisu na sąd polubowny – art. 1165 § 1 KPC). Kognicja sądu
powszechnego wynika z mocy prawa (ex lege), kognicja sądu polubownego zaś
(w tym Sądu Arbitrażowego przy KIG) wynika z umowy stron (ex contractu),
zwanej „zapisem na sąd polubowny” (art. 1161–1162 KPC) albo inaczej „umową
o arbitraż”.

2) po drugie, Sąd Arbitrażowy przy KIG jest stałym sądem polubownym, który należy
odróżnić od sądu arbitrażowego (polubownego) ad hoc. Podział sądownictwa
arbitrażowego na stałe sądy arbitrażowe oraz sądy arbitrażowe ad hoc jest
powszechnie przyjmowany w doktrynie prawa arbitrażowego polskiego i obcego.

2. Cechy odróżniające stały sąd arbitrażowy od sądu arbitrażowego ad hoc. Do2
cech odróżniających stały sąd arbitrażowy od sądu arbitrażowego ad hoc przyjmuje się
posiadanie przez ten pierwszy sąd:
1) własnego regulaminu, który reguluje postępowanie arbitrażowe przed tym sądem,

a także ukonstytuowanie się zespołu orzekającego (trybunału arbitrażowego)
powołanego do rozstrzygnięcia określonego sporu poddanego kognicji sądu
arbitrażowego;

2) organów, których nazwa, kompetencje oraz sposób powoływania ich członków
określa się we wskazanym wyżej regulaminie stałego Sądu Arbitrażowego albo
poza nim, np. w statucie wspomnianego sądu;

3) taryfy opłat, w której podane są zasady ustalania kosztów postępowania
arbitrażowego oraz

4) listy arbitrów, gdzie wpisuje się osoby rekomendowane przez stały sąd
arbitrażowy stronom sporu, które to strony spośród tych osób mogą, a w pewnych
przypadkach nawet muszą, wybrać arbitrów tworzących skład Zespołu Orzekają-
cego powołany do rozstrzygnięcia tego sporu.

3. Spełnianie cech stałego sądu arbitrażowego. Sąd Arbitrażowy przy KIG spełnia3
wskazane wyżej cechy stałego sądu arbitrażowego, gdyż posiada:
1) własny Regulamin (stanowiący przedmiot niniejszego Komentarza), będący

kolejnym (tj. dziewiątym) regulaminem w historii Sądu, następnie posiada;
2) organy wymienione w postanowieniu § 2 ust. 2 Regulaminu (tj. Prezesa

Sądu, Radę Arbitrażową i Sekretarza Generalnego) powoływane w sposób oraz
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Rozdział I. Postanowienia wstępne Nb 4–5 § 1
o kompetencjach uregulowanych szczegółowo w statucie SA KIG (§ 2 ust. 2
Regulaminu), a także

3) Taryfę Opłat stanowiącą odrębny od Regulaminu dokument Sądu, do którego
odsyła § 1 ust. 9 Regulaminu (zob. Nb 45–54), a nadto posiada

4) Listę Arbitrów Rekomendowanych przez SA KIG (§ 16 Regulaminu).
4. Lista arbitrów. Istnienie listy arbitrów nie jest cechą konstytutywną stałego 4

sądu arbitrażowego, gdyż w jej miejsce może być stosowany system zatwierdzania
przez organ tego sądu arbitrów powołanych przez strony albo arbitra przewodniczącego
powołanego przez arbitrów bocznych [np. w ICC czy w VIAC system zatwierdzania
przez Sekretarza Generalnego całego składu trybunału arbitrażowego – art. 13 ust. 1–3
ICCReg, art. 19 VIACReg, czy w LCIA mianowanie arbitrów przez władze sądu
z kandydatów wskazanych przez strony na arbitra w konkretnej sprawie, po ich
uprzednim wpisaniu przez Rejestratora (Registrar) oraz wypełnieniu stosownych
dokumentów przez kandydata na arbitra – art. 5 ust. 4–9 LCIAReg].

Celem istnienia listy arbitrów (model pierwszy) albo mechanizmu zatwierdzania
(mianowania) arbitrów przez organy stałego sądu arbitrażowego (model drugi) jest
zapewnienie stronom sporu, które dokonały zapisu na ten sąd arbitrażowy, możliwości
wyboru osób posiadających doświadczenie arbitrażowe, wymagane kwalifikacje
merytoryczne, a także spełniających określone standardy moralne.

Trudno przesądzić abstrakcyjnie, który z tych modeli jest lepszy i bardziej
efektywny. Model drugi wymaga z pewnością większego zaangażowania organów
sądu arbitrażowego. Może też na początku postępowania arbitrażowego wyeliminować
faktycznie potrzebę zastosowania procedury wyłączenia arbitra, skoro arbiter, co do
którego bezstronności czy niezależności powstanie jakakolwiek wątpliwość (nieko-
niecznie uzasadniona wątpliwość), nie otrzyma zatwierdzenia ze strony właściwego
organu sądu. Jednakże model ten ogranicza wolę stron, która jest przecież fundamentem
arbitrażu handlowego, gdyż brak zatwierdzenia wyklucza możliwość powołania do
zespołu orzekającego osoby, którą dana strona darzy swym zaufaniem. Model pierwszy
jest natomiast prostszy w stosowaniu dla sądu arbitrażowego, gdyż listę arbitrów ustala
się tylko raz na dłuższy okres, podobnie jak się ją aktualizuje, a nie czyni się tego
na potrzeby konkretnego postępowania arbitrażowego. W ramach tego modelu może
obowiązywać zasada kadencyjności arbitrów wpisanych na listę, gdzie po upływie
wskazanego okresu wygasa ważność listy arbitrów stałego sądu arbitrażowego, nową
listę zaś należy tworzyć od nowa (np. VIAC). Nie wyklucza to możliwości dokonania
wpisu na „nową” listę arbitrów osób, które znajdowały się uprzednio na liście „starej”.
Należy mieć też na względzie fakt, że wariant skrajny modelu pierwszego wyklucza
w ogóle dopuszczalność powołania na arbitra osoby spoza listy, co też może budzić
wątpliwości systemowe.

5. Model wyboru arbitrów. Sąd Arbitrażowy przy KIG wybrał pierwszy model 5
gwarantowania stronom sporu możliwości powołania na arbitrów osób kompetentnych,
a więc model „listy arbitrów”. Model ten teoretycznie może wystąpić w wariancie
pełnym (bezwzględnym), w świetle którego każdy arbiter powołany do zespołu
orzekającego musi być z „listy”, albo w wariancie ograniczonym (względnym).

Obecny Regulamin SA KIG powstał na gruncie – w przeciwieństwie do poprzednich
jego wersji – wariantu drugiego, a więc wariantu ograniczonego (względnego).
Polega on na tym, że strony sporu mają swobodę wyboru tzw. arbitra bocznego, którym
może być także osoba spoza Listy Arbitrów (§ 16 ust. 4 Regulaminu). Z listy tej

Szumański 7



§ 1 Nb 6 Rozdział I. Postanowienia wstępne

natomiast musi być wybrany jedynie arbiter przewodniczący wieloosobowego zespołu
orzekającego albo arbiter jedyny (§ 16 ust. 3 zd. 1 Regulaminu), a więc innymi słowy,
osoba pełniąca faktycznie funkcje tzw. menadżera sprawy (case manager), czyli osoby
prowadzącej postępowanie arbitrażowe.

Jednakże nawet ta ostatnia zasada nie musi być przestrzegana w sposób
bezwzględny. Na zgodny bowiem wniosek stron lub arbitrów Rada Arbitrażowa
– organ SA KIG – może wyrazić zgodę na wybór arbitra przewodniczącego albo
na arbitra jedynego osoby spoza Listy Arbitrów, jeżeli jest to uzasadnione szczególnym
charakterem sporu lub kwalifikacji arbitra (§ 16 ust. 3 zd. 2 Regulaminu). Chodzi tu
o taki przypadek, gdy na liście arbitrów nie znajduje się osoba, która sprostałaby
szczególnym wymogom nałożonym na arbitrów w zapisie na sąd polubowny
(tj. szczególnej znajomości określonej dyscypliny wiedzy bądź gałęzi gospodarki,
np. telekomunikacji, energetyki, marketingu, rachunkowości itd., czy znajomości
języków obcych, doświadczenia bądź statusu zawodowego czy naukowego).

6. Zalety stałych sądów arbitrażowych. Wskazane wyżej cechy stałego sądu6
arbitrażowego, indywidualizujące go pojęciowo, decydują też o jego zaletach. Znajdują
one też odzwierciedlenie w poszczególnych postanowieniach Regulaminu SA KIG.
W literaturze wymienia się takie zalety stałych sądów arbitrażowych, jak:
1) „przewidywalność” tego sądu, gdyż zasady i sposób prowadzenia postępo-

wania arbitrażowego przed tym sądem określa znany wcześniej stronom sporu
(przyszłego bądź już zawisłego) regulamin sądu (§ 24–38 Regulaminu). To
samo dotyczy kosztów postępowania (§ 48–51 Regulaminu), które w zakresie
dotyczącym kosztów sądu oraz honorariów arbitrów można precyzyjnie określić,
na podstawie również znanej stronom taryfy opłat (§ 1 ust. 9 Regulaminu);

2) faktyczna możliwość zwrócenia się stron sporu o pomoc do wykwalifikowanego
personelu sekretariatu, a nawet członków organów sądu, w kwestii wyjaśnienia
spraw o charakterze proceduralnym, związanych z możliwością prezentowania
swego stanowiska przez stronę w procesie;

3) wysoka jakość wydawanych wyroków przez zespoły orzekające (trybunały
arbitrażowe), gdyż wyroki te są przedmiotem „kontroli” ze strony organów
tego sądu. W przypadku Sądu Arbitrażowego przy KIG wyrok jest podpisywany
oprócz arbitrów – członków Zespołu Orzekającego przez Prezesa Sądu i Sekretarza
Generalnego (§ 41 ust. 3 Regulaminu). W ten sposób zapewnia się jednolitość
formalną orzecznictwa tego Sądu. Kontrola ta z przyczyn oczywistych nie może
dotyczyć meritum rozstrzygnięcia. Do tych ostatnich kwestii odnosi się postano-
wienie § 41 ust. 5 Regulaminu, które brzmi: „Prezes Sądu, przed podpisaniem
wyroku może, bez ingerencji w merytoryczną treść rozstrzygnięcia, przekazać
wyrok przewodniczącemu Zespołu Orzekającego w celu dokonania niezbędnych
poprawek formalnych lub sprostowania oczywistych omyłek”. W świetle tego
postanowienia Prezes Sądu ma prawo ingerować w stronę formalną wyroku,
a więc nawet w treść poszczególnych zawartych tam sformułowań, pod kątem ich
jasności oraz zrozumiałości dla stron;

4) skorzystanie z istniejącego orzecznictwa tego sądu, które często (w braku
sprzeciwu strony sporu) jest publikowane w ramach biuletynu informacyjnego
wydawanego przez sąd czy w formie odrębnych zbiorów orzeczeń i komentarzy
do tych orzeczeń (§ 47 Regulaminu);

5) łatwość dokonania nominacji zastępczej arbitra w sytuacji, gdy jedna strona
sporu w czasie wyznaczonym przez regulamin sądu nie wybrała arbitra albo
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Rozdział I. Postanowienia wstępne Nb 7–9 § 1
wręcz wnosi ona o wyznaczenie arbitra przez stały sąd polubowny zamiast niej.
Nominacji dokonuje wówczas właściwy organ tego sądu (w przypadku SA KIG
czyni to Rada Arbitrażowa na zasadach określonych w § 20 Regulaminu). Nie
zachodzi więc potrzeba uciekania się do pomocy sądu powszechnego, która
może znacznie wydłużyć w czasie powołanie arbitra, a tym samym postępowanie
arbitrażowe. To samo dotyczy przypadku wyłączenia arbitra, gdy jedna ze stron
sporu zakwestionowała niezależność lub bezstronność arbitra wybranego przez
drugą stronę bądź niezależność lub bezstronność arbitra przewodniczącego;

6) wygodniejszy dla samych arbitrów sposób prowadzenia postępowania ar-
bitrażowego niż w arbitrażu ad hoc, gdyż stały sąd arbitrażowy zdejmuje
z nich wszystkie czynności techniczno-administracyjne. Chodzi tu o zapewnienie
tzw. obiegu dokumentów (doręczeń), sali rozpraw, fachowego protokolanta,
nagrywania rozprawy, a także pobranie od stron opłat arbitrażowych. Innymi
słowy, arbitrzy mogą się skupić na przygotowaniu rozprawy, a przede wszystkim
na merytorycznym wyjaśnieniu sprawy i wydaniu rozstrzygnięcia.

B. Samodzielna, wyodrębniona jednostka organizacyjna KIG
1. Sąd Arbitrażowy przy KIG stanowi samodzielną i wyodrębnioną jednostkę 7

organizacyjną Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie (§ 1 ust. 2 Regulaminu).
Krajowa Izba Gospodarcza z kolei jest organizacją samorządu gospodarczego
działającą na podstawie ustawy z 30.5.1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz.U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 710 ze zm.) powstałą na bazie dawnej Polskiej Izby Handlu
Zagranicznego. Zrzesza ona na zasadzie dobrowolności izby gospodarcze (branżowe
i bilateralne) oraz inne organizacje gospodarcze i społeczne, których przedmiotem
działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Obecnie jest ich blisko 160.

2. Tworzenie stałych sądów arbitrażowych przy izbach gospodarczych jest 8
w pełni uzasadnione merytorycznie oraz umocowane historycznie. Sąd arbitrażowy czy
szerzej arbitraż handlowy jest formą rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami.
W średniowieczu to właśnie kupcy przy gildiach czy rzemieślnicy przy cechach
tworzyli złożone z kupców czy rzemieślników sądy do rozstrzygania sporów powstałych
pomiędzy członkami tych organizacji.

Dlatego też historyczne podstawy posiada powszechnie akceptowana zasada
współczesnego prawa arbitrażowego, że arbitrami nie muszą być prawnicy (art. 1170
§ 1 KPC), mimo że arbitraż handlowy stanowi adjudykacyjną formę rozstrzygania sporu
prawnego, czyli wydawania rozstrzygnięcia tego sporu wiążącego obie strony. Tym
samym izba gospodarcza jako sukcesor gildii czy cechów zrzeszająca przedsiębiorców
stanowi naturalne miejsce, przy którym może być afiliowany stały sąd arbitrażowy
powołany zasadniczo do rozstrzygania sporów gospodarczych, a więc sporów prawnych
pomiędzy przedsiębiorcami.

3. Statut. O wyodrębnieniu i samodzielności Sądu Arbitrażowego przy KIG 9
decyduje nadanie Sądowi statutu (§ 2 ust. 2 Regulaminu), który jest uchwalany
przez Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Statut reguluje m.in. organy sądu,
a więc powołanie i odwołanie oraz kompetencje Prezesa Sądu, Rady Arbitrażowej
oraz Sekretarza Generalnego (§ 2 ust. 1 Regulaminu). Obecnie obowiązuje Statut,
który wszedł w życie z dniem 1.1.2015 r. na mocy uchwały Nr 103/2014 Prezydium
KIG z 27.11.2014 r.
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§ 1 Nb 10–14 Rozdział I. Postanowienia wstępne

4. Brak osobowości prawnej. Sąd Arbitrażowy przy KIG nie posiada osobowości10
prawnej, gdyż zgodnie z art. 33 in fine KC do przypisania określonej organizacji
osobowości prawnej konieczne jest istnienie wyraźnego przepisu prawa, którego
brak w odniesieniu do SA KIG. Osobowość prawną posiada jedynie Krajowa Izba
Gospodarcza jako organizacja samorządu gospodarczego.

Jednakże Sąd Arbitrażowy przy KIG dysponuje atrybutami własnej podmiotowości
prawnej, gdyż posiada wyodrębniony majątek powierzony mu przez Krajową Izbę
Gospodarczą, nad którym nadzór sprawuje Sekretarz Generalny Sądu (§ 6 ust. 2 pkt 8
Statutu SA KIG). Ponadto Prezes Sądu kieruje Sądem i reprezentuje Sąd (§ 3 ust. 1
Statutu SA KIG).

C. Najstarszy i największy stały sąd arbitrażowy w Polsce
1. Najstarszy polski stały sąd arbitrażowy. Sąd Arbitrażowy przy KIG jest11

najstarszym stałym polskim sądem arbitrażowym o charakterze ogólnym. Powstał
on w 1950 r. z inicjatywy prof. Rafała Taubenschlaga, a ugruntował swoją pozycję
wiodącego polskiego stałego Sądu Arbitrażowego o reputacji międzynarodowej
za czasów wieloletniej prezesury dr. hab. Tadeusza Szurskiego (na temat historii SA
KIG zob. teksty W. Wołodkiewicza, M. Tomaszewskiego, M. Pazdana, A. Tynela, Z hi-
storycznej teki oraz J. Dumas i P. Nowaczyka, Wspomnienia i refleksje zamieszczone,
w: J. Okolski (red.), Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 11–29 i s. 861–884).

2. Sąd Arbitrażowy przy Izbie Bawełny w Gdyni. Najstarszym stałym sądem12
arbitrażowym w Polsce funkcjonującym nadal jest Sąd Arbitrażowy przy Izbie
Bawełny w Gdyni utworzony w 1938 r. Jest to jednak arbitraż o charakterze
szczególnym zaliczanym do tzw. arbitraży surowcowych (obok Sądu Arbitrażowego
przy Izbie Wełny w Gdyni, który zakończył swoją działalność w 1999 r.), podobnie jak
i tzw. sądy morskie, np. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy dla Spraw Żeglugi Morskiej
i Śródlądowej w Gdyni powstały w 1959 r. (zob. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo
polubowne (arbitraż), Warszawa 2007, s. 74–75, Nb 57–60 oraz M. Koziński,
w: A. Szumański (red.), Arbitraż handlowy. Tom 8. System Prawa Handlowego,
Warszawa 2015, s. 890–893, Nb 116–130).

3. Największy stały polski sąd arbitrażowy. W relacji do innych polskich stałych13
sądów arbitrażowych (zob. A. Kąkolecki, P. Nowaczyk, w: A. Szumański (red.),
Arbitraż handlowy, t. 8, 2015, s. 142–146, Nb 217–239) Sąd Arbitrażowy przy KIG
jako nie tylko najstarszy, ale również największy stały polski sąd arbitrażowy –
niezawężony tylko do określonej branży – odnotowuje największą ilość spraw w liczbie
około kilkuset spraw rocznie. W okresie od 2010 do 2015 r. włącznie do Sądu
Arbitrażowego przy KIG wpłynęło ponad 1900 spraw o łącznej wartości przedmiotu
sporu ok. 5 miliardów zł.

II. Sąd Arbitrażowy przy KIG a Zespół Orzekający

A. Uwagi ogólne
1. Pojęcie „Sądu Arbitrażowego” i „Zespołu Orzekającego”. Regulamin SA KIG14

wyraźnie odróżnia pojęcie „Sądu Arbitrażowego” od „Zespołu Orzekającego”. To
„Zespół Orzekający” jest powołany zgodnie z Regulaminem w celu rozstrzygnięcia
konkretnego sporu poddanego kognicji Sądu Arbitrażowego przy KIG z mocy zapisu
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Rozdział I. Postanowienia wstępne Nb 15–18 § 1
na sąd polubowny (§ 1 ust. 3 Regulaminu). Natomiast „Sąd Arbitrażowy” jest jedynie
instytucją powołaną do administrowania postępowaniami arbitrażowymi toczonymi
na podstawie Regulaminu Arbitrażowego SA KIG (§ 1 ust. 2 in fine Regulaminu).

2. Konieczność odróżnienia zespołu orzekającego, nazwanego inaczej trybunałem 15
arbitrażowym, od sądu arbitrażowego (polubownego) wynika z natury stałego sądu
arbitrażowego, który jest instytucją posiadającą siedzibę, organy, regulamin, taryfę opłat
oraz ewentualnie Listę Arbitrów. Natomiast postępowanie arbitrażowe jest prowadzone
przez określonych z imienia i nazwiska arbitrów tworzących zespół orzekający
powołany do rozstrzygnięcia konkretnego sporu, którzy to arbitrzy wydają wyrok
rozstrzygający ten spór. Stąd w komparycji każdego wyroku SA KIG występuje
zawsze sformułowanie: „Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie w składzie: arbiter przewodniczący: XX, arbitrzy: YY, ZZ
albo arbiter jedyny: XX . . . ”.

Zespół orzekający powołany do rozstrzygnięcia konkretnego sporu, prowadząc
postępowanie arbitrażowe, korzysta z infrastruktury stałego sądu arbitrażowego,
a więc z sali rozpraw, obsługi sekretariatu, oraz otrzymuje wynagrodzenie od sądu
ustalane w relacji do taryfy opłat, a nadto jest on zobowiązany prowadzić postępowanie
arbitrażowe na podstawie regulaminu tego sądu (§ 4 ust. 1 Regulaminu).

3. Podział na „zespół orzekający” oraz „sąd arbitrażowy” zaciera się w przy- 16
padku arbitrażu ad hoc, gdzie zespół orzekający jest zarazem sądem arbitrażowym.
Arbitraż ad hoc w swej czystej postaci polega na tym, że arbitrzy tworzący zespół
orzekający nie tylko prowadzą postępowanie arbitrażowe i w jego następstwie wydają
wyrok, ale nadto sami oni wyłącznie administrują (zarządzają) tym postępowaniem.

Oznacza to, że arbitrzy, a zwłaszcza arbiter przewodniczący wieloosobowego zespołu
orzekającego albo arbiter jedyny muszą zapewnić salę rozpraw, protokołowanie bądź
nagrywanie rozprawy, następnie czuwać nad obiegiem pism procesowych, żądać
wniesienia przez strony zaliczek na koszty postępowania i w końcu rozliczyć to
postępowanie po wydaniu wyroku, a następnie złożyć akta wraz z wyrokiem w sądzie
powszechnym (art. 1204 § 1 KPC), który to sąd byłby właściwy do rozpoznania
sprawy, gdyby nie było zapisu na sąd polubowny (art. 1158 § 1 KPC). Natomiast
w przypadku arbitrażu instytucjonalnego, te wszystkie czynności o charakterze
technicznym obciążają stały sąd arbitrażowy (pracowników administracyjnych sądu),
a nie arbitrów tworzących zespół orzekający.

B. Sąd Arbitrażowy jednostką administrującą postępowaniami toczącymi się
na podstawie Regulaminu Arbitrażowego SA KIG

1. Cel powołania sądu. Sąd Arbitrażowy przy KIG został powołany głównie po 17
to, aby administrować postępowaniami toczącymi się na podstawie Regulaminu
SA KIG, a więc wtedy, gdy strony sporu dokonały ważnego i skutecznego zapisu
na ten sąd (§ 3 ust. 1 Regulaminu, art. 1161 § 1 KPC). Regulamin SA KIG zawiera
na wstępie tekst tzw. modelowej klauzuli arbitrażowej, w kilku językach (polskim,
angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim), co ma gwarantować skuteczność
zapisu na Sąd Arbitrażowy przy KIG albo innymi słowy eliminować ryzyko tworzenia
tzw. patologicznych klauzul arbitrażowych, których ważność bądź skuteczność jest
z reguły dyskusyjna.

2. Administrowanie postępowaniem arbitrażowym nie sprowadza się tylko 18
do zapewnienia zespołowi orzekającemu możliwości korzystania z infrastruktury
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stałego sądu arbitrażowego w postaci udostępnienia sali rozpraw oraz obsługi
sekretariatu, ale nadto na stałym sądzie arbitrażowym, a ściślej na jego organach
(np. na Prezesie Sądu, Radzie Arbitrażowej, Sekretarzu Generalnym Sądu) oraz
na pracownikach administracyjnych sądu spoczywają konkretne obowiązki wyni-
kające z treści regulaminu sądu (Regulaminu SA KIG) albo prawa arbitrażowego
(art. 1154–1217 KPC). W przeciwnym razie, a więc np. w arbitrażu ad hoc,
obowiązki te spoczywałyby na arbitrach tworzących zespół orzekający albo na sądzie
powszechnym czy na osobie trzeciej wskazanej w treści zapisu na sąd polubowny.

3. Obowiązki Sądu Arbitrażowego. Do wskazanych wyżej obowiązków Sądu19
Arbitrażowego przy KIG jako stałego sądu arbitrażowego należy:
a) czuwanie nad obiegiem pism procesowych stron (doręczaniem ich), gdyż pisma

te są wnoszone do Sądu Arbitrażowego, a nie bezpośrednio do arbitrów (zespołu
orzekającego) czy do drugiej strony sporu (§ 11 ust. 1, 6 i 8 Regulaminu),
jakkolwiek Zespół Orzekający może postanowić o doręczaniu pism w toku
postępowania arbitrażowego w inny sposób (§ 11 ust. 7 Regulaminu),

b) przyjmowanie przez Sekretarza Generalnego oświadczeń o podjęciu się funkcji
arbitra w konkretnym sporze oraz o bezstronności i niezależności arbitrów,
a także o dysponowaniu czasem niezbędnym do wykonania obowiązków arbitra
(§ 15 ust. 3 Regulaminu) oraz doręczanie przez Sekretarza Generalnego tych
oświadczeń stronom i pozostałym arbitrom (§ 15 ust. 5 Regulaminu),

c) prowadzenie Listy Arbitrów Rekomendowanych przez SA KIG (§ 16 Regula-
minu),

d) wzywanie przez Sekretarza Generalnego stron do powołania arbitra jedynego
albo arbitra bocznego, arbitrów wieloosobowego zespołu orzekającego zaś do
powołania arbitra przewodniczącego (§ 19, 26 ust. 4 i § 27 ust. 2 Regulaminu),

e) dokonywanie przez Radę Arbitrażową nominacji zastępczych arbitrów, w sy-
tuacji gdy strona sporu nie wskazała arbitra lub arbitrzy boczni nie byli w stanie
wybrać arbitra przewodniczącego (§ 20 Regulaminu),

f) podjęcie przez Radę Arbitrażową decyzji o możliwości wydania wyroku przez
tzw. kadłubowy zespół orzekający (§ 21 ust. 3 Regulaminu),

g) decydowanie na wniosek strony przez Radę Arbitrażową o wyłączeniu arbitra
(§ 22 Regulaminu) albo o odwołaniu arbitra nienależycie wykonującego swe
obowiązki (§ 23 ust. 3 Regulaminu) bądź decydowanie o oddaleniu każdego z tych
wniosków,

h) przyjmowanie przez Sekretarza Generalnego oświadczenia o ustąpieniu (rezy-
gnacji) arbitra (§ 23 ust. 1 Regulaminu),

i) badanie formalne przez Sekretarza Generalnego pozwu albo wezwania na ar-
bitraż, wzywanie do usunięcia braków formalnych pisma, do wniesienia w za-
kreślonym terminie opłaty rejestracyjnej i opłaty arbitrażowej (§ 26 i 28 ust. 7
Regulaminu) oraz doręczenie tych pism procesowych stronie przeciwnej (§ 27
ust. 1 i § 28 ust. 7 Regulaminu),

j) zapewnienie protokołowania oraz nagrywania rozprawy (§ 35 Regulaminu),
k) badanie formalne treści wyroku przez Prezesa Sądu oraz kontrasygnowanie tego

wyroku przez Prezesa Sądu i Sekretarza Generalnego (§ 41 ust. 3 i 5 Regulaminu),
l) doręczanie stronom wyroku wydanego przez zespół orzekający (§ 43 Regula-

minu),
ł) wyrażanie przez Radę Arbitrażową zgody na publikację wyroku w całości lub

w części (§ 47 Regulaminu),
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Rozdział I. Postanowienia wstępne Nb 20–21 § 1
m) wzywanie przez Sekretarza Generalnego strony do uiszczenia zaliczki na prze-

prowadzenie czynności procesowej, z którą wiąże się poniesienie wydatków,
np. zaliczki na biegłego powołanego przez zespół orzekający, oraz rozliczenie
tych zaliczek (§ 50 Regulaminu).

C. Sąd Arbitrażowy jednostką administrującą postępowaniami arbitrażowymi
ad hoc

1. Charakterystyka sądu arbitrażowego. Sąd arbitrażowy ad hoc – w przeciwień- 20
stwie do stałego sądu arbitrażowego – nie posiada:
1) „własnego” regulaminu,
2) taryfy opłat oraz
3) listy arbitrów albo nie posiada systemu zatwierdzania arbitrów.

Brak „własnego” regulaminu sądu arbitrażowego ad hoc powoduje, że sądy te –
z woli stron sporu (art. 19 ust. 1 ModelU, art. 1184 § 1 KPC) albo z własnej
inicjatywy (art. 19 ust. 2 ModelU, art. 1184 § 2 KPC) – zazwyczaj posługują
się Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL, obecnie w wersji z 15.8.2010 r.
ze zmianami z 16.12.2013 r., co nie wyklucza możliwości wyboru innego regulaminu
arbitrażowego. Regulamin UNCITRAL – jako soft law – został opracowany z myślą
o sądach arbitrażowych ad hoc rozpatrujących międzynarodowe spory handlowe,
lecz jest on także stosowany powszechnie przez sądy arbitrażowe ad hoc działające
w ramach krajowego arbitrażu handlowego. Niezależnie od swojej roli harmonizowania
praktyki sądów arbitrażowych ad hoc – międzynarodowych i krajowych – Regulamin
Arbitrażowy UNCITRAL stał się – w swej pierwotnej wersji z 15.12.1976 r., a także
w swej obecnej wersji z 15.8.2010 r. ze zmianami z 16.12.2013 r. – wzorcem dla wielu
stałych sądów arbitrażowych opracowujących własne regulaminy (zob. P. Nowaczyk,
A. Szumański, M. Szymańska, Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz,
Warszawa 2011).

Brak taryfy opłat powoduje, że honorarium arbitrów, a także koszty sądu są
uzgadniane przez sąd arbitrażowy ad hoc ze stronami sporu w ramach receptum
arbitrii (zob. monografię K. Zawiślak, Receptum arbitrii, Warszawa 2012) bądź są
one przewidziane bezpośrednio przez strony sporu w umowie o arbitraż.

Lista arbitrów w przypadku sądu arbitrażowego ad hoc jest bezprzedmiotowa, skoro
sąd ten nie ma charakteru trwałego (zob. wyżej Nb 4). Podobnie nie istnieje system
zatwierdzania arbitrów, który ma gwarantować stronom profesjonalność arbitrów oraz
potwierdzenie ich bezstronności i niezależności w danym sporze, skoro sąd arbitrażowy
ad hoc nie posiada organów, które mogłyby wykonywać te funkcje (zob. Nb 5).

2. Odpłatne administrowanie. Wobec wymienionych wyżej braków należących do 21
natury arbitrażu ad hoc stałe sądy arbitrażowe, posiadając odpowiednią infrastrukturę,
oferują sądom arbitrażowym ad hoc (zespołom orzekającym) możliwość odpłatnego
administrowania postępowaniem arbitrażowym prowadzonym przez ten ostatni sąd.
Taką usługę oferuje też Sąd Arbitrażowy przy KIG, dopuszczając wspomnianą
możliwość expressis verbis w treści § 1 ust. 7 Regulaminu, określając jej odpłatność
na podstawie § 13 Taryfy Opłat (zob. M. Asłanowicz, Pozycja prawna arbitra
w arbitrażu handlowym, Warszawa 2015, s. 27–29).

Oznacza to, że postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zwykle na podstawie
Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, wszelkie zaś kwestie techniczno-prawne,
a także wykonywanie funkcji organu nominacji zastępczej zostają przerzucone
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§ 1 Nb 22–25 Rozdział I. Postanowienia wstępne

z sądu arbitrażowego ad hoc bądź od osób trzecich na Sąd Arbitrażowy przy KIG,
tj. konkretnie na określone organy tego Sądu oraz jego pracowników administracyjnych.

3. Zakres usług Sądu Arbitrażowego przy KIG na rzecz sądu arbitrażowego22
ad hoc (zespołu orzekającego) zależy od umowy pomiędzy arbitrami tworzącymi
zespół orzekający a Sądem Arbitrażowym przy KIG działającym przez Prezesa Sądu
z mocy § 3 ust. 1 Statutu SA KIG. To samo dotyczy wynagrodzenia należnego Sądowi
Arbitrażowemu przy KIG. Kwestie te arbitrzy sądu arbitrażowego ad hoc powinni
uzgodnić też ze stronami postępowania, chyba że administrowanie arbitrażem ad hoc
przez Sąd Arbitrażowy przy KIG wynika wprost z treści umowy o arbitraż.

4. Rodzaje czynności. W konsekwencji będą to najczęściej czynności polegające23
na zapewnieniu przez Sąd Arbitrażowy przy KIG możliwości korzystania przez sąd
arbitrażowy ad hoc z sali rozpraw oraz z obsługi sekretarskiej polegającej na pro-
tokołowaniu i nagrywaniu rozprawy oraz na czuwaniu nad obiegiem dokumentów
(doręczeniami).

Za wskazane należy uznać powierzenie Sądowi Arbitrażowemu przy KIG funkcji
organu nominacji zastępczej, decydującego również o ewentualnym wyłączeniu
arbitrów bądź ich odwołaniu, co zgodnie z Regulaminem i Statutem SA KIG stanowić
będzie kompetencję Rady Arbitrażowej. Wybór tego organu SA KIG na organ
nominacji zastępczej z pewnością przyspieszy dokonanie wspomnianych nominacji
czy rozstrzygnięcie w sprawie wyłączenia albo odwołania arbitra, gdyż w przeciwnym
przypadku czyniłby to sąd powszechny właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby nie
było zapisu na sąd polubowny w trybie art. 1171 § 2 pkt 2 i 3 i art. 1176 KPC).

Nie można też wykluczyć przyjęcia przez Sąd Arbitrażowy przy KIG w ramach
usługi administrowania postępowaniem arbitrażowym ad hoc występowania w roli
instytucji przyjmującej zaliczki na koszty postępowania arbitrażowego oraz rozli-
czającej koszty tego postępowania.

D. Sąd Arbitrażowy jednostką nominacji zastępczej
1. Czynności organu nominacji zastępczej arbitrów. Postanowienie § 1 ust. 624

Regulaminu przewiduje, że Sąd Arbitrażowy przy KIG może wykonywać czynności
organu nominacji zastępczej arbitrów w postępowaniach arbitrażowych, które nie
toczą się na podstawie Regulaminu SA KIG. Jest to kategoria odrębna w stosunku
do zwykłej i podstawowej działalności Sądu Arbitrażowego polegającej na admini-
strowaniu postępowaniami arbitrażowymi toczonymi na podstawie Regulaminu SA
KIG (§ 1 ust. 2 i 5 Regulaminu, zob. Nb 17–19) oraz dodatkowej działalności Sądu
Arbitrażowego sprowadzającej się do administrowania postępowaniami arbitrażowymi
ad hoc (§ 1 ust. 7 Regulaminu, zob. Nb 20–23).

2. Funkcje Sądu Arbitrażowego. Wykonywanie funkcji Sądu Arbitrażowego przy25
KIG w powyższym zakresie polega na:
1) dokonywaniu nominacji zastępczej arbitrów, w sytuacji gdy strona sporu

nie wskazała arbitra lub arbitrzy boczni nie byli w stanie wybrać arbitra
przewodniczącego albo strony nie wyłoniły wspólnie arbitra jedynego – co
następuje według zasad określonych w § 20 Regulaminu,

2) decydowaniu na wniosek strony o wyłączeniu arbitra (w trybie § 22 Regulaminu)
albo o odwołaniu arbitra nienależycie wykonującego swe obowiązki (w trybie
§ 23 ust. 3 Regulaminu) bądź na oddaleniu każdego z tych wniosków.
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Rozdział I. Postanowienia wstępne Nb 26–29 § 1
3. Kompetencje organu nominacji zastępczej. Nie ma podstaw, aby kompetencje 26

Sądu Arbitrażowego przy KIG, o których mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu, zawęzić
tylko do nominacji zastępczych, a wyłączyć z tego zakresu czynności w postaci
decydowania o wyłączeniu arbitra lub o jego odwołaniu. Powołane wyżej postanowienie
regulaminowe posługuje się określeniem: „wykonywanie czynności organu nominacji
zastępczej”, a nie: „wykonywaniem nominacji zastępczej”. Powszechnie przyjmuje się
w doktrynie prawa arbitrażowego, a także na gruncie regulaminów innych stałych
sądów arbitrażowych, że kompetencje organu nominacji zastępczej nie ograniczają się
tylko do dokonywania tych nominacji sensu stricto, ale obejmują one także czynności
z zakresu wyłączenia i odwołania arbitra na wniosek strony sporu.

4. Rezygnacja arbitra. Do wspomnianych wyżej kompetencji organu nominacji 27
zastępczej można zaliczyć nadto przyjmowanie oświadczenia o ustąpieniu, czyli
o rezygnacji arbitra (w trybie § 23 ust. 1 Regulaminu).

Wychodzi natomiast poza zakres tych kompetencji podjęcie decyzji o możliwości
wydania wyroku przez tzw. kadłubowy zespół orzekający, tę możliwość przewiduje
postanowienie § 21 ust. 3 Regulaminu. Jest to postanowienie regulaminowe o innym
charakterze niż wykonywanie funkcji organu nominacji zastępczej. W sytuacji, gdyby
jednak postępowanie arbitrażowe ad hoc było toczone na podstawie regulaminu, który
dopuszcza wydanie wyroku arbitrażowego przez kadłubowy zespół orzekający za zgodą
organu nominacyjnego – tak jak to czyni § 14 ust. 2 in fine UNCITRALReg – to
wówczas Sąd Arbitrażowy przy KIG pełniący funkcję organu nominacji zastępczej
z mocy umowy o arbitraż mógłby podjąć decyzję w powyższej sprawie.

5. Organ pełniący funkcję nominacji zastępczej. Strony sporu prowadzonego 28
na podstawie innego regulaminu niż SA KIG, decydując się na powierzenie funkcji
organu nominacji zastępczej arbitrów Sądowi Arbitrażowemu przy KIG, zakładają
w sposób dorozumiany, że funkcje te będzie pełnił właściwy organ tego Sądu, a więc
Rada Arbitrażowa (z mocy § 20 ust. 1, § 22 ust. 1 i § 23 ust. 3 Regulaminu), podobnie
jak oświadczenie o rezygnacji z funkcji arbitra będzie składane na ręce Sekretarza
Generalnego Sądu (§ 23 ust. 1 Regulaminu).

Nie można jednak wykluczyć, że strony sporu, korzystając z dyspozycji § 1
ust. 6 Regulaminu, będą chciały w umowie o arbitraż (w klauzuli arbitrażowej,
w kompromisie) inaczej oznaczyć organ Sądu, który ma wykonywać funkcje
nominacji zastępczej, i wskazać np. Prezesa Sądu zamiast Rady Arbitrażowej. Nie
znajduje tu bowiem zastosowania ograniczenie z treści § 4 ust. 2 zd. 2 Regulaminu
polegające na wyłączeniu autonomii stron sporu w zmienianiu kompetencji organów
sądu, gdyż strony te, korzystając z dyspozycji § 1 ust. 6 Regulaminu, w ogóle nie
podlegają Regulaminowi KIG. Inaczej postanowienie § 1 ust. 6 Regulaminu byłoby
bezprzedmiotowe.

III. Skład zespołu orzekającego

A. Uwagi wprowadzające
1. Liczba arbitrów zespołu orzekającego. W regulaminach stałych sądów 29

arbitrażowych przyjmowane są różne warianty liczbowe zespołu orzekającego.
W sądach posiadających siedzibę w krajach systemu kontynentalnego (tradycji
prawa cywilnego) dominuje model zespołu orzekającego złożonego z trzech arbitrów,
w sądach zaś posiadających siedzibę w krajach common law preferowany jest
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model arbitra jedynego. Każdy z tych modeli posiada zarówno zalety, jak i wady
(zob. A. Szumański, w: A. Szumański (red.), Arbitraż handlowy, t. 8, 2015, s. 476,
Nb 177, s. 477–479, Nb 181–187 oraz powołaną tam literaturę polską i obcą).

2. Charakter wyboru. Wskazane wyżej rozwiązania modelowe mają we wspo-30
mnianych regulaminach charakter względnie wiążący. Dopuszczają one bowiem
prawo stron sporu do wyboru modelu przeciwnego, a nawet jeszcze innych wariatów
liczbowych (np. dwuosobowego zespołu orzekającego czy wieloosobowego zespołu
orzekającego złożonego z pięciu czy nawet siedmiu arbitrów, co jednak w praktyce
występuje bardzo rzadko). Względnie wiążący charakter zasady określenia liczby
arbitrów znalazł wyraz w art. 10 ust. 1 ModelU, implementowanym do polskiego
prawa arbitrażowego w art. 1169 § 1 KPC, w świetle którego strony mają swobodę
w określeniu liczby arbitrów.

B. Trzyosobowy zespół orzekający
1. Domniemanie trzyosobowego zespołu arbitrów. Regulamin Arbitrażowy SA31

KIG zgodnie z tradycją kontynentalną wybiera model trzech arbitrów (§ 1 ust. 3
zd. 2 Regulaminu). Oznacza to, że jeżeli strony sporu, które poddały go kognicji
Sądu Arbitrażowego przy KIG, nie wybiorą innego wariantu liczbowego zespołu
orzekającego (np. modelu arbitra jedynego), wówczas domniemuje się, że zgodziły się
one na trzyosobowy skład zespołu orzekającego. Tezę tę potwierdza treść § 18 ust. 1
Regulaminu, w świetle której: „(. . . ) spory podlegają rozstrzygnięciu przez Zespół
Orzekający składający się z trzech arbitrów, powołanych zgodnie z umową stron oraz
postanowieniami Regulaminu”. Model ten jest także zalecany przez art. 1169 § 2
KPC, który stanowi, że w braku określenia liczby arbitrów przez strony: „powołuje
się sąd polubowny w składzie trzech arbitrów”.

2. Charakter wyboru. O ustrojowym charakterze domniemanego wyboru modelu32
trzyosobowego Zespołu Orzekającego Sądu Arbitrażowego przy KIG świadczy
poświęcenie tej kwestii odrębnego postanowienia w ramach postanowień § 1, czyli
postanowień regulujących ustrój tego Sądu (§ 1 ust. 3 zd. 2 Regulaminu). Nie wystarczy
więc tu szczegółowa norma regulaminowa z § 18 ust. 1 Regulaminu wyrażająca
podobną treść co postanowienie § 1 ust. 3 zd. 2 Regulaminu.

3. Skład trzyosobowego zespołu. Trzyosobowy zespół orzekający składa się33
z dwóch arbitrów bocznych, z których każdy jest powoływany przez stronę sporu,
oraz arbitra przewodniczącego powoływanego przez wspomnianych wyżej arbitrów
bocznych (tak § 19 ust. 2 zd. 1 Regulaminu). Podobne rozwiązanie ma miejsce
na gruncie art. 1171 § 2 pkt 3 KPC, art. 11 ust. 2 i 3 lit. a ModelU, art. 9
ust. 1 UNCITRALReg. Inne natomiast rozwiązanie w kwestii wyboru arbitra
przewodniczącego jest przyjęte w art. 13 ust. 3 zd. 1 SCCReg, gdzie arbiter
przewodniczący jest wskazywany przez organ sądu arbitrażowego, co ma zapewnić
stronom, że arbiter ten jako osoba faktycznie prowadząca postępowanie arbitrażowe
(case manager) legitymuje się w tym zakresie określoną wiedzą i doświadczeniem.

4. Zalety trzyosobowego modelu. Zaletą modelu trzyosobowego zespołu orze-34
kającego jest mniejsze ryzyko popełnienia błędu w orzekaniu niż w przypadku
modelu arbitra jedynego. Jest on bardziej adekwatny do spraw skomplikowanych oraz
wymagających szczególnych kwalifikacji (merytorycznych, językowych), które łącznie
nie mogą być spełnione tylko przez jedną osobę. To skład wieloosobowy umożliwia
dopiero skorzystanie z efektu komplementarności arbitrów tworzących zespół orze-
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Rozdział I. Postanowienia wstępne Nb 35–36 § 1
kający. Dotyczy to także arbitrażu międzynarodowego, gdy przy rozstrzyganiu sporu
wskazane jest pochodzenie arbitrów z różnych tradycji prawniczych.

Wadą trzyosobowego składu zespołu orzekającego jest z kolei jego droższy
i mniej elastyczny charakter niż modelu arbitra jedynego, wynikający chociażby
z trudności ustalenia terminu rozprawy, konieczności porozumiewania się arbitrów
przed wydaniem postanowień w trakcie prowadzenia postępowania arbitrażowego.

C. Arbiter jedyny
1. Model arbitra jedynego. Regulamin Arbitrażowy SA KIG dopuszcza też model 35

arbitra jedynego. Tezę tę można wyprowadzić z postanowienia § 1 ust. 4 Regulaminu.
Postanowienie to pełni kilka funkcji regulacyjnych.

Po pierwsze, z zestawienia jego z treścią § 1 ust. 3 Regulaminu wynika, że po-
stanowienia regulaminowe odnoszące się zasadniczo do zespołu orzekającego (a więc
do modelu trzyosobowego składu tego zespołu) stosuje się odpowiednio do modelu
arbitra jedynego. W związku z tym ten ostatni model nie musiał zostać uregulowany
w odrębnych postanowieniach regulaminowych właściwych tylko jemu. Innymi słowy,
Regulamin jest pisany pod kątem trzyosobowego składu zespołu orzekającego. Z mocy
normy odsyłającej zawartej w § 1 ust. 3 zd. 1 Regulaminu stosuje się postanowienia te
także do arbitra jedynego, z tym że „odpowiednie” stosowanie zakłada trzy możliwości
interpretacyjne, a mianowicie: a) pewne postanowienia regulaminowe stosuje się
„wprost”, czyli bez żadnych modyfikacji, co stanowi regułę, b) inne stosuje się z kolei
z modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki modelu arbitra jedynego w stosunku do
modelu trzyosobowego zespołu orzekającego (np. postanowienia adresowane do arbitra
przewodniczącego), c) pozostałych postanowień zaś w ogóle się nie stosuje, gdyż nie są
one do pogodzenia ze specyfiką modelu arbitra jedynego (np. postanowienia o naradzie
arbitrów nad wyrokiem oraz o zdaniu odrębnym – § 40 ust. 3–6 Regulaminu).

Po drugie, z treści § 1 ust. 4 zd. 2 Regulaminu należy wyprowadzić wniosek, że
arbiter jedyny „konsumuje” w sobie funkcje zarówno całego zespołu orzekającego,
jak i arbitra przewodniczącego tego zespołu. Rozróżnienie to ma oczywisty sens
w przypadku modelu trzyosobowego zespołu orzekającego, w którym postanowienia
w sprawach dotyczących organizacji postępowania arbitrażowego może wydawać
samodzielnie arbiter przewodniczący (§ 39 ust. 2 zd. 1 Regulaminu), w pozostałych
zaś kwestiach postanowienia wydaje cały zespół orzekający (§ 19 ust. 1 Regulaminu),
nie mówiąc o wydaniu wyroku (§ 40 ust. 1 KIG), jego sprostowaniu (§ 45
ust. 2 Regulaminu) czy uzupełnieniu (§ 46 ust. 2 Regulaminu) albo o umorzeniu
postępowania arbitrażowego (§ 38 ust. 1 Regulaminu). W przypadku zaś modelu arbitra
jedynego, arbiter ten jest adresatem postanowień odnoszących się zarówno do zespołu
orzekającego, jak i arbitra przewodniczącego.

2. Narzucenie stronom sporu modelu arbitra jedynego. Na zasadzie wyjątku 36
Regulamin Arbitrażowy SA KIG narzuca stronom sporu – prowadzonego pod rządem
tego Regulaminu – model arbitra jedynego. Chodzi tu o przypadek, w którym wartość
sporu jest mniejsza niż 40 000 zł (§ 18 ust. 2 pkt 2 Regulaminu). Regulacja ta
nie ma jednak charakteru bezwzględnie wiążącego. Stąd, gdy mimo małej wartości
przedmiotu sporu strony chcą, aby ich spór był rozstrzygany przez zespół orzekający
złożony z trzech arbitrów, to mają do tego prawo (§ 18 ust. 2 pkt 2 in fine Regulaminu).

Regulamin Arbitrażowy SA KIG nie przejmuje natomiast rozwiązania występu-
jącego na gruncie art. 7 ust. 2 UNCITRALReg, że w razie braku wyboru arbitra
przez pozwanego w modelu trzyosobowego zespołu orzekającego oraz przy małym
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§ 1 Nb 37–39 Rozdział I. Postanowienia wstępne

skomplikowaniu sprawy organ nominacyjny może zadecydować o zmianie modelu
składu zespołu orzekającego z trzyosobowego i przejść na model arbitra jedynego
wyznaczanego przez ten organ.

Inna zaś sytuacja występuje, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa od kwoty
40 000 zł, strony zaś nie są zainteresowane rozstrzygnięciem sporu przez arbitra
jedynego, ale chcą rozstrzygnięcia przez zespół orzekający złożony z trzech osób.
Wówczas taka sytuacja jest dopuszczalna w świetle treści § 18 ust. 2 pkt 3 Regulaminu,
jeżeli tak postanowi Rada Arbitrażowa – ze względu na okoliczności sprawy lub
na uzasadniony wniosek stron. Warto zauważyć, że wniosek stron nie tylko musi być
zgodny, ale nadto powinien być on uzasadniony okolicznościami sprawy. Z użytej
w treści § 18 ust. 2 pkt 3 Regulaminu alternatywy nierozłącznej wynika, że Rada
Arbitrażowa może działać także na wniosek tylko jednej ze stron, jeżeli wniosek
ten – ze względu na uzasadnione okoliczności (np. prejudycjalny charakter w kilku
sporach tocznych pomiędzy tymi samymi stronami w zakresie tego samego stosunku
prawnego) – zasługuje na uwzględnienie. Trudno sobie wyobrazić natomiast działanie
Rady Arbitrażowej w takim przypadku „z urzędu”, wobec braku odpowiedniej normy
kompetencyjnej.

3. Zalety modelu arbitra jedynego. Zaletą modelu arbitra jedynego jest, po37
pierwsze, jego tańszy charakter oraz po drugie, większa elastyczność, a przez to
szybszy sposób prowadzenia postępowania arbitrażowego.

Z treści § 6 ust. 3 pkt 1 Taryfy Opłat SA KIG wynika, że opłata arbitrażowa
pobierana w przypadku arbitrażu prowadzonego przez arbitra jedynego wynosi połowę
opłaty, która ad valorem byłaby pobierana w sytuacji, gdyby spór był rozstrzygany
przez trzyosobowy zespół orzekający.

Z kolei brak zalet właściwych arbitrażowi trzyosobowemu stanowi wadę modelu
arbitra jedynego, a więc większe ryzyko popełnienia błędu w rozstrzyganiu sprawy,
niemożliwość spełnienia przez jedną osobę wymogów szczególnych odnoszących się
do kwalifikacji arbitra.

IV. Skutki prawne określenia siedziby Sądu Arbitrażowego przy KIG

A. Uwagi ogólne
1. Siedziba Sądu Arbitrażowego przy KIG. Postanowienie § 1 ust. 8 Regulaminu38

stanowi, że siedzibą Sądu Arbitrażowego przy KIG jest miasto stołeczne Warszawa.
Z tego postanowienia wynika, że dla tego Sądu regułą jest prowadzenie postępowania
arbitrażowego w Warszawie, a przede wszystkim w Warszawie zostanie wydany wyrok
Zespołu Orzekającego rozstrzygający spór stron.

2. Istota wyboru miejsca arbitrażu. W przypadku arbitrażu międzynarodowego39
wybór miejsca arbitrażu jest bardzo ważny, gdyż decyduje on o tym, którego
państwa przepisy prawa arbitrażowego będzie się stosowało w sprawach postępowania
arbitrażowego nieuregulowanych w regulaminie Sądu Arbitrażowego, a także przed
którego państwa sądem powszechnym będzie prowadzone postępowanie skargowe
(ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego) oraz postępowanie delibacyjne
(o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego). Z reguły
będzie to prawo miejsca arbitrażu, z uwzględnieniem miejsca wydania wyroku
(zob. J. Poczobut, w: A. Szumański (red.), Arbitraż handlowy, t. 8, 2015, s. 243–245,
Nb 163–165). Czym innym jest natomiast wybór prawa materialnego, według którego
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Rozdział I. Postanowienia wstępne Nb 40–42 § 1
będzie rozstrzygany spór, a także wybór prawa dla umowy o arbitraż (zob. J. Poczobut,
w: A. Szumański (red.), Arbitraż handlowy, t. 8, 2015, s. 181–241, Nb 1–154).

B. Siedziba Sądu Arbitrażowego a miejsce postępowania arbitrażowego
1. Miejsce postępowania arbitrażowego. W świetle postanowienia § 14 ust. 1 40

Regulaminu miejscem postępowania arbitrażowego jest miasto stołeczne Warszawa,
a więc miasto będące siedzibą Sądu Arbitrażowego. Jest to rozwiązanie w pełni
racjonalne, gdyż pozostaje ono w ścisłym związku z okolicznością, że Sąd ten jest
stałym Sądem Arbitrażowym. Skoro o wyborze stałego Sądu Arbitrażowego zamiast
arbitrażu ad hoc decyduje możliwość skorzystania z infrastruktury sądu, tj. sal rozpraw
istniejących w siedzibie sądu, obsługi sekretariatu, tj. protokołowania czy nagrywania
rozprawy (zob. Nb 19), to prima facie nielogiczne wydaje się prowadzenie tego
postępowania poza siedzibą Sądu, a więc poza Warszawą.

2. Dopuszczalność prowadzenia postępowania arbitrażowego poza siedzibą 41
Sądu. Jednakże postanowienie § 14 ust. 1 Regulaminu ma charakter względnie
wiążący. Dopuszcza ono prowadzenie postępowania arbitrażowego poza siedzibą
Sądu, jeżeli taka będzie wola stron. Wola ta może wynikać expressis verbis z treści
umowy o arbitraż (klauzuli arbitrażowej albo kompromisu). W przeciwnym przypadku
strony mogą zgodnie wnosić do Zespołu Orzekającego o zmianę miejsca postępowania,
jeżeli pochodzą na przykład z tego samego miasta innego niż Warszawa, stamtąd też
wywodzą się ich pełnomocnicy procesowi oraz wszyscy albo większość świadków
mieszka w tym innym mieście.

Równie dobrze Zespół Orzekający może sugerować stronom, chcąc uzyskać ich
zgodę, zmianę miejsca postępowania arbitrażowego, jeżeli wszyscy arbitrzy tworzący
trzyosobowy Zespół Orzekający pochodzą na przykład z tego samego miasta, ale nie
jest to Warszawa, albo wybór innego miasta na miejsce postępowania arbitrażowego
będzie dla nich pod względem komunikacyjnym dogodniejszy.

Zmiana miejsca postępowania arbitrażowego w stosunku do tego, które określa § 14
ust. 1 Regulaminu, tworzy pewną niedogodność dla samego Sądu Arbitrażowego oraz
dla jego pracowników, którzy w celu protokołowania rozprawy będą musieli wyjechać
z Warszawy i w innym miejscu organizować salę rozpraw oraz możliwość nagrywania
rozprawy. Jednakże nie ma to znaczenia w obliczu zasady, że arbitraż jest przede
wszystkim dla stron postępowania, a nie dla Zespołu Orzekającego, czy tym bardziej
dla Sądu Arbitrażowego.

3. Możliwość przeprowadzenia określonych czynności w miejscu innym niż 42
miejsce postępowania. Od zmiany miejsca postępowania arbitrażowego należy
odróżnić możliwość przeprowadzenia określonych czynności w innym miejscu niż
miejsce tego postępowania. Kwestii tej dotyczy postanowienie § 14 ust. 2 Regulaminu.
Jest to więc przypadek, gdzie nie zmienia się miejsca postępowania arbitrażowego,
nadal jest ono prowadzone w Warszawie, lecz tylko pewne czynności procesowe będą
prowadzone poza Warszawą, np. przesłuchanie świadka albo przeprowadzenie wizji
lokalnej.

O przeprowadzeniu tych wybranych czynności procesowych poza miejscem pro-
wadzenia postępowania arbitrażowego decyduje Zespół Orzekający, po zasięgnięciu
opinii stron. Oznacza to, że podjęcie tej decyzji nie jest zależne od zgodnej woli stron.
Konieczność zasięgnięcia opinii stron w tej materii jest znowu przejawem działania
zasady, że arbitraż jest dla stron, a nie dla arbitrów. Jednakże w sytuacji, gdy strony
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§ 1 Nb 43–46 Rozdział I. Postanowienia wstępne

będą wyrażały odmienne poglądy w kwestii możliwości przeprowadzenia określonych
czynności poza miejscem prowadzenia postępowania arbitrażowego, Zespół Orzekający
musi sam podjąć decyzję, kierując się względami merytorycznymi. Podejmując
decyzję, Zespół Orzekający powinien mieć na względzie także zasadę dążenia do
zapewnienia szybkości i efektywności postępowania arbitrażowego oraz unikania
zbędnych kosztów (§ 7 ust. 3 Regulaminu).

C. Siedziba Sądu Arbitrażowego a miejsce wydania wyroku
1. Data i miejsce wydania wyroku. Z treści § 41 ust. 1 pkt 2 Regulaminu43

wynika, że wyrok powinien zawierać „datę i miejsce wydania wyroku”. Skoro § 1
ust. 8 Regulaminu stanowi, że siedzibą Sądu Arbitrażowego jest Warszawa, § 14
ust. 1 Regulaminu zaś ustanawia, że Warszawa jest również miejscem postępowania,
to wobec § 41 ust. 1 pkt 2 Regulaminu nie można twierdzić, że wyrok Zespołu
Orzekającego Sądu Arbitrażowego przy KIG musi być zawsze wydany w Warszawie,
gdyż w przeciwnym przypadku to ostatnie postanowienie byłoby bezprzedmiotowe.
W konsekwencji wyrok Sądu Arbitrażowego przy KIG może być wydany w innym
miejscu niż siedziba tego Sądu.

2. Możliwość wydania wyroku Zespołu Orzekającego poza Warszawą. Dopusz-44
czalność wydania wyroku Zespołu Orzekającego SA KIG poza Warszawą wynika też
z zasad ogólnych prawa arbitrażowego, tak jak prawa stron do ustalenia zasad i sposobu
postępowania przed sądem polubownym (art. 1184 § 1 KPC) oraz prowadzenia tego
postępowania przez Zespół Orzekający w sposób, jaki uzna za właściwy, w braku
odmiennego uzgodnienia stron czy istnienia odmiennego przepisu ustawy (art. 1184
§ 2 KPC). Zasady te są także wyrażone w treści § 4 ust. 1 Regulaminu. Ponadto, prawo
do wydania wyroku Sądu Arbitrażowego w dowolnym miejscu innym niż siedziba
Sądu Arbitrażowego można też wyprowadzić z art. 1197 § 3 KPC. W przypadku
arbitrażu międzynarodowego zmiana miejsca wydania wyroku w stosunku do miejsca
prowadzenia postępowania czy siedziby sądu może mieć wpływ na określenie sądu
państwowego, przed którym będzie prowadzone postępowanie skargowe (zob. Nb 39).

V. Taryfa Opłat

A. Odrębny charakter Taryfy Opłat od Regulaminu Arbitrażowego
1. Pobieranie przez Sąd Arbitrażowy opłat za dokonane czynności. Z treści § 145

ust. 9 Regulaminu wynika, że Sąd Arbitrażowy pobiera opłaty określone w Taryfie
Opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy KIG (Taryfie Opłat). W dawnych wersjach
Regulaminu SA KIG Taryfa Opłat stanowiła część regulaminu albo stanowiła do niego
załącznik.

2. Odrębny dokument sądu. Obecnie Taryfa Opłat stanowi odrębny od Regu-46
laminu dokument Sądu, który jest przyjmowany uchwałą Prezydium KIG, a więc
uchwałą organu izby gospodarczej, przy której afiliowany jest Sąd Arbitrażowy.
Rozwiązanie to pozwala na większą elastyczność. Chodzi tu o dostosowanie taryfy
do wymogów rynku, w tym także uwzględnienie konkurencji, która istnieje pomiędzy
stałymi Sądami Arbitrażowymi. Potrzeba zmian Taryfy Opłat nie pociąga za sobą
konieczności zmiany Regulaminu, który ze względu na bezpieczeństwo obrotu
prawnego nie powinien być zmieniany zbyt często.
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