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Jesienią 2011 r. mec. Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, powołał
Komisję, której zadaniem było przygotowanie nowego regulaminu arbitrażowego dla
SA KIG, powierzając jej przewodnictwo adw. Maciejowi Łaszczukowi. W skład Komisji
weszli: Witold Jurcewicz, Rafał Morek, Łukasz Rozdeiczer, Justyna Szpara, Andrzej
Szumański i Maciej Tomaszewski, a zatem wszyscy autorzy prezentowanego Państwu
Komentarza uczestniczyli w pracach nad Regulaminem. Projekt Regulaminu został
poddany szerokiej dyskusji środowiskowej, która była źródłem dalszych przemyśleń
członków Komisji przed przyjęciem jego ostatecznego kształtu. Regulamin został
uchwalony przez Radę Arbitrażową SA KIG w dniu 14.10.2014 r. i wszedł w życie
w dniu 1.1.2015 r. Celem twórców nowego Regulaminu było dostarczenie stronom
i arbitrom nowoczesnego i odpowiadającego ich potrzebom narzędzia stanowiącego
efektywną podstawę proceduralną rozstrzygania sporów. Regulamin zawiera wiele
rozwiązań nowych, jak np. wyrażony w § 6 ust. 2 zakaz zaskakiwania stron podstawą
prawną wyroku i wynikający z niego obowiązek poinformowania stron w pewnych
sytuacjach o rozważanej przez arbitrów podstawie prawnej, czy wynikający z § 31
obowiązek ustalenia przez arbitrów z udziałem stron harmonogramu postępowania.
Nowa, elastyczna i nowoczesna jest też np. regulacja dotycząca doręczeń, zawarta
w § 11. Są to przykłady nowych rozwiązań, które powodują, że Regulamin jest bardziej
wymagający dla arbitrów, a jednocześnie daje lepsze gwarancje ochrony praw stron
i efektywności postępowania.

Wielość zmian była szczególnym motywem do podjęcia, bezpośrednio po uchwale-
niu Regulaminu, pracy nad Komentarzem. Książka ma, w zamierzeniu autorów, służyć
przede wszystkim jako pomocny przewodnik po Regulaminie, dla tych zwłaszcza,
którzy jako pełnomocnicy stron, a także jako arbitrzy, uczestniczą w arbitrażu jako
sposobie rozstrzygania sporów. Mamy jednak nadzieję, że publikacja będzie pomocna
dla wszystkich osób zainteresowanych arbitrażem.

Wypowiedzi autorów dotyczą przede wszystkim postępowania arbitrażowego
na podstawie Regulaminu, gdy miejscem arbitrażu jest Polska, a zatem gdy ma
zastosowanie polskie prawo arbitrażowe. Nie brak jednak odniesień do sytuacji, które
mogą mieć miejsce, gdy z woli stron, miejsce arbitrażu na podstawie Regulaminu
znajduje się w innym państwie.

Autorzy pokazują szeroką perspektywę, sięgając nie tylko do przepisów części piątej
KPC i przepisów dotyczących postępowania przed sądami państwowymi, ale również
wskazują przykłady regulacji prawnych w innych krajach oraz w innych regulaminach
arbitrażowych.

Charakter publikacji nie pozwala zarówno na odniesienie się do wszystkich
poglądów w literaturze krajowej i zagranicznej, jak i do całego bogatego już w Polsce
orzecznictwa sądów, zwłaszcza SN, w sprawach arbitrażowych. Powołane źródła nie
są więc wyczerpujące, lecz mają charakter wyboru.

Ostateczny kształt Regulaminu był wynikiem pracy całej Komisji. Podział tematów
pomiędzy autorami Komentarza nie był więc zależny od tematyki, którą wcześniej
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zajmowali się oni w ramach tworzenia Regulaminu. Treść poszczególnych części
Komentarza nie wyraża oficjalnej wykładni postanowień Regulaminu proponowanej
przez SA KIG. Taka wykładnia zresztą nie istniała i nie istnieje. Jest to propozycja
wykładni Regulaminu prezentowana przez grupę autorów, z których każdy prezentuje
tu tylko swoje poglądy.

Komentarz odnosi się bezpośrednio tylko do Regulaminu Arbitrażowego SA KIG.
Jednakże uchwalone 16.12.2014 r. i również obowiązujące od 1.1.2015 r. Regulamin
Mediacyjny oraz Regulamin Domenowy odwołują się do postanowień Regulaminu
Arbitrażowego. Dlatego Komentarz może być pomocny również dla uczestników
postępowań toczących się na podstawie tych regulaminów.

Jak zwykle w takiej chwili nie może zabraknąć miejsca na podziękowania dla
tych wszystkich osób, które wniosły swój wkład w powstanie tej książki. Dziękujemy
oczywiście wszystkim autorom za wspólną pracę, cierpliwość i wzajemną życzliwość.
Szczególne podziękowania należą się tym, którzy okazali nam życzliwość i pomoc,
a nie są wymienieni w spisie treści. Panu Markowi Furtkowi, Prezesowi Sądu i pani
Beacie Łankiewicz, Sekretarzowi Generalnemu, dziękujemy za wsparcie udzielane
od samego początku pracy nad Komentarzem. Słowa podziękowania należą się
pani Magdalenie Dębskiej, dyrektorowi biura w kancelarii prawniczej Łaszczuk
i Wspólnicy, która przez cały czas koordynowała pracę autorów i redaktorów,
utrzymywała kontakt z Wydawnictwem C.H.Beck, organizowała nasze spotkania
i przekazywała nam cenne uwagi. I wreszcie podziękowania należą się młodym
prawnikom, zainteresowanym arbitrażem, za ich pomoc, zwłaszcza w zbieraniu
materiałów – pani Aleksandrze Orzeł i panu Krzysztofowi Riedlowi.

Maciej Łaszczuk i Andrzej Szumański
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