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WSTĘP

Zagadnieniu arbitrażu, czy szerzej: alternatywnych metod rozwiązy-

wania sporów (tzw. ADR – Alternative Dispute Resolution), poświęcono 

w ostatnich dwudziestu latach w Polsce niemało uwagi. Niewątpli-

wie istotnym impulsem, sprzyjającym zainteresowaniu ową mate-

rią było wprowadzenie przez krajowego ustawodawcę zmiany 

procedury cywilnej w 2005 r.1, wprowadzającej przepisy będące pod-

stawą prawną funkcjonowania sądów arbitrażowych (polubownych)  

w warunkach polskiego procesu cywilnego. 

Liczne publikacje naukowe2, publicystyczne, konferencje z udzia-

łem akademików, prawników-praktyków, a także samych przed-

siębiorców i ich organizacji3, w trakcie których promuje się model 

sądownictwa polubownego i niezależnego od państwa rozstrzy-

gania konfliktów, a także liczne – poświęcone arbitrażowi – studia 

podyplomowe, kursy, wykłady uniwersyteckie, szkolenia prak-

tyczne i zajęcia popularyzatorskie. Arbitraż w Polsce doczekał się 

nawet dedykowanego mu czasopisma4, organizacji pozarządo-

wych, których cele statutowe koncentrują się na promocji arbitrażu

1 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478). Przepisy weszły w życie  
w dniu 17 października 2005 r.

2 Ograniczyć się trzeba do wymienienia kilka wybranych mono-
grafii, tytułem przykładu: Ł. Błaszczak, Wyrok sądu polubownego  
w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010; P. Wrześniewski, Charak-
ter prawny zapisu na sąd polubowny, Warszawa 2010; A.W. Wiśniewski, 
Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu, 
Warszawa 2011; A. Budniak-Rogala, Charakter prawny zapisu na sąd pol-
ubowny w postępowaniu cywilnym, Wrocław 2015; M. Orecki, Sądown-
ictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu 
państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład, Warszawa 
2019. Niemało jest też publikacji wieloautorskich np. B. Gessel-Ka-
linowska vel Kalisz (red.), Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa  
o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, Wrocław 2014.

3 Na przykład I Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa: Zamówienia 
publiczne i inwestycje budowlane w prawie oraz orzecznictwie w dniu 27 
listopada 2014 r.

4 Kwartalnik „ADR Arbitraż i Mediacja”, wydawany pod ISSN: 1898-942X.

7



 



9

R A POR T  \\\  MONITORING LEGISL AC JI  \\\   W Y BR A NE Z AG AGNIENI A  –  IV K WA RTA Ł 2019

–  35  /  40  –

mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

i zrzeszających zajmujących się nim ekspertów5 oraz portali internetowych przeznaczonych omawianiu nowych problemów 

i wyzwań związanych z arbitrażem6. W tym kontekście nie może budzić zdziwienia, że liczne działające na lokalnym rynku 

firmy prawnicze deklarują gotowość udziału w postępowaniach arbitrażowych (niektóre z nich wydzieliły nawet w ramach 

swojej struktury organizacyjnej wyspecjalizowane w tej tematyce działy czy zespoły), a wykonujący zawód adwokaci 

i radcowie prawni wpisują do swoich dziedzin specjalizacji biegłość w postępowaniach arbitrażowych/doświadczenie 

w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W końcu szacuje się, że obecnie na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej działa przynajmniej kilkadziesiąt sądów arbitrażowych (podobno w niecałe trzy lata po nowelizacji Kodeksu 

postępowania cywilnego w 2005 r. działało już ponad pięćdziesiąt sądów arbitrażowych7).

Sytuacja ta z jednej strony stanowi dostateczne uzasadnienie ukazania się niniejszego raportu. Skoro dane zagadnie-

nie budzi spore zainteresowanie społeczne, jest przedmiotem debat ekspertów, zachwytów (lub sporów) komentatorów, 

wiele się na jego temat mówi – milczenie oznacza wykluczenie się z debaty w sprawie, stratę niepowtarzalnej szansy dla 

zaistnienia w odbywającej się dyskusji. Z drugiej jednak strony, jak trafnie wskazuje ludowe przysłowie: nieraz to mowa 

jest srebrem, a milczenie złotem – skoro zagadnienie arbitrażu jest tak popularne i eksploatowane, czy można powiedzieć 

na ten temat coś nowego? Czy kolejne opracowanie nie jest jedynie powieleniem znanych już faktów i dokonanych przez 

wcześniejszych dyskutantów ustaleń? Rozpocząć należy zatem od odpowiedzi na pytania: dlaczego powstał oraz co wnosi 

do aktualnych debat na temat arbitrażu niniejszy raport.

Przede wszystkim istotny jest czas, w którym się okazuje. Wydaje się, że aktualny moment i towarzyszące mu w Pol-

sce okoliczności (stabilizowanie się instytucji gospodarki wolnorynkowej, przy jednoczesnych trudnościach i patologiach 

doświadczanych w innych krajach europejskich i anglosaskich, m.in. jurydyzacji życia społecznego, nadregulacji gospo-

darki, wyzwania globalizacji oraz blaski i cienie obecności w Unii Europejskiej) sprzyjają dyskusji na temat kierunków 

modernizacji życia społeczno-gospodarczego, w tym zwłaszcza refleksji o reformie systemu prawnego i modelu jego 

stosowania. Choć dyskusje takie są od wielu lat prowadzone, zaryzykować można sformułowanie pesymistycznej oceny, 

że są one na ogół obciążone fałszywymi i niekonkluzywnymi paradygmatami ideologicznymi (na przykład oscylują wokół 

zbyt generalnych pytań typu: więcej państwa w gospodarce czy mniej państwa w gospodarce; wolność przedsiębiorczości 

czy bezpieczeństwo rynkowego obrotu; władza publiczna jako strażnik indywidualnych praw i interesów, czy źródło naj-

większego dla nich zagrożenia) albo zdeterminowane historycznymi podziałami i nieaktualnymi problemami z przeszłości 

(na przykład koncentrują się na poszukiwaniu odpowiedzi na przeterminowane spory sprzed lat w stylu: zła transformacja 

ustrojowo-gospodarcza albo wielki sukces lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia, przyjęcie acquis communautaire 

jako epokowe osiągnięcie albo kamień młyński zawieszony na szyi krajowych przedsiębiorców), zamiast stawiać aktualne 

diagnozy i szukać pragmatycznych rozwiązań.

5 Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (https://polisharbitration.pl/pssp/#stowarzyszenie).

6 Zwrócić uwagę warto szczególnie na stronę internetową: http://arbitraz.laszczuk.pl/bibliografia.

7 J. Brol, Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Sądownictwo polubowne (arbitrażowe), Prawo 
w działaniu Nr 6/2008.

http://m.in
https://polisharbitration.pl/pssp/#stowarzyszenie
http://arbitraz.laszczuk.pl/bibliografia
http://arbitraz.laszczuk.pl/bibliografia
http://arbitraz.laszczuk.pl/bibliografia
http://arbitraz.laszczuk.pl/bibliografia
http://arbitraz.laszczuk.pl/bibliografia
http://arbitraz.laszczuk.pl/bibliografia
http://arbitraz.laszczuk.pl/bibliografia
http://arbitraz.laszczuk.pl/bibliografia
http://arbitraz.laszczuk.pl/bibliografia
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Odnieść można wrażenie, że ofiarą takich uproszczeń, stereotypów, a także partykularnych interesów stał się – toczony 

na naszych oczach w kilku ostatnich latach – spór o kształt sądownictwa i kierunek jego reformy. Nie rozstrzygając jego 

przyczyn, istoty, wagi i sensowności argumentów podnoszonych przez strony tego konfliktu (podejrzewać można, że nie-

którzy z jego głównych aktorów mieliby problem z ich nazwaniem i merytorycznym uzasadnieniem), wskazać trzeba, 

że paradoksalnie – mimo emocji oraz jego burzliwego przebiegu – wiele ocen wydaje się łączyć skonfrontowane strony. 

Tezy o potrzebie reformie procedur stosowania prawa, przyspieszeniu i uproszczeniu procesów sądowych, konieczno-

ści podniesienia fachowości osób uczestniczących w postępowaniach, podwyższeniu poziomu gwarancji ochrony osób 

faktycznie mniej zdolnych do dochodzenia i obrony swoich praw przy jednoczesnym stworzeniu odmiennych trybów 

proceduralnych dla profesjonalnych uczestników obrotu, doskonale zorientowanych w realizacji własnych interesów, 

ograniczenie rozbieżności w orzecznictwie i podniesienie w ten sposób poczucia bezpieczeństwa prawnego… długo 

można wymieniać deklarowane intencje, które (faktycznie lub pozornie) przyświecają uczestnikom dyskusji o zmianach 

w polskim sądownictwie.

Celem niniejszego raportu nie jest przyznanie racji komukolwiek w sporze o kierunek reform w polskim sądownictwie, ani 

też ewaluacja konkretnych zmian wprowadzonych w ostatnich latach, aktualnie postulowanych lub dopiero projektowa-

nych. Zadaniem, które postawili sobie jego autorzy jest natomiast zaprezentowanie wybranych zagranicznych rozwiązań 

sądownictwa arbitrażowego, których rozsądna aplikacja w warunkach polskich mogłaby przynajmniej częściowo przy-

czynić się do realizacji wyżej wskazanych priorytetów, bez konieczności rozwiązywania wszystkich aspektów „węzła gor-

dyjskiego”, w który zabrnęła krajowa dyskusja na temat wymiaru sprawiedliwości. W jego treści wyeksponowane zostały 

nieznane w naszym systemie prawnym rozwiązania (niektóre również słabo rozpoznane przez ekspertów zajmujących się 

tą tematyką teoretycznie) związane z sądownictwem arbitrażowym, które „sprawdziły się” zagranicą, a także argumenty 

przemawiające na rzecz wnikliwego przedyskutowania ich przydatności w aktualnych warunkach polskich. Tym bardziej, 

że głosy o konieczności promocji alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz uatrakcyjnienia rozwiązań prawnych 

będących podstawą funkcjonowania sądownictwa polubownego w Polsce były już wcześniej formułowane8, a uzasad-

nione jest przypuszczenie, że wymiar sprawiedliwości czekają w najbliższych latach nowe wyzwania, które wymuszą reak-

cję legislacyjną w postaci uelastycznienia procedur sądowych9.

Choć pytania te mogą być potraktowane jako z góry ukierunkowany zarzut lub zawoalowana krytyka, warto już dziś zasta-

nowić się, czy zmiany cywilizacyjne i nowe problemy technologiczne (np. coraz szersze wykorzystanie w obrocie rynko-

wym i administracji publicznej sztucznej inteligencji, technologii blockchain itp.) oraz innowacje gospodarcze (zwłaszcza 

8 Na przykład: M. Furtek, Zmiany w procedurze cywilnej impulsem do umocnienia polskiego arbitrażu, https://www.prawo.pl/prawni-
cy-sady/arbitraz-zmiany-w-procedurze-cywilnej-zwieksza-popularnosc-sadow,467718.html, dostęp: 10.11.2019 r.

9 Wspomnieć warto choćby o procesach pomiędzy bankami i kredytobiorcami, szczególnie w sprawach dotyczących 
kredytów waloryzowanych do kursu walut obcych (indeksowanych albo denominowanych). Z oficjalnych statystyk wynika, 
że ilość toczących się spraw wciąż rośnie, a zdolność sądów do ich rozpatrzenia w rozsądnym terminie budzi nie tylko wątpli-
wości komentatorów, ale jest już przedmiotem alarmujących wystąpień przedstawicieli władzy publicznej – z apelem o interwencję  
legislacyjną wystąpił m.in. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Lawina pozwów frankowiczów. Prezes sądu apeluje o rozwiązanie, 
https://tvn24bis.pl/wiadomosci-walutowe,77/sady-zalane-przez-sprawy-frankowiczow,897104.html, dostęp: 15.11.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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w kontekście niedostatecznej wiedzy ekonomicznej polskich sędziów)10 nie podważą w stopniu silniejszym niż dotychczas 

zaufania do polskich sędziów państwowych i sądów powszechnych, co jeszcze bardziej wzmocni popyt na alternatywne 

modele orzekania.

Być może niniejszy raport stanie się impulsem do podjęcia nowej (lub choćby częściowego uporządkowania toczonej 

dotychczas) dyskusji na temat potencjalnie pożądanych zmian w wymiarze sprawiedliwości i reform procedur sądowych. 

Zwłaszcza, że – jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy – wiązanie nadziei z instytucją sądownictwa arbitrażo-

wego i dostrzeganie zalet alternatywnych metod rozwiązywania sporów wydaje się tym, co może łączyć różne strony 

polityczno-światopoglądowego sporu11.

Z uwagi na spore – jak zasygnalizowano na wstępie niniejszych rozważań – zainteresowanie tematyką arbitrażu w litera-

turze polskiej oraz zagranicznej (zwłaszcza dostępność publikacji komparatystycznych relacjonujących szczegółowo obce 

rozwiązania ustawowe i instytucjonalne)12, a także ogromną przestrzeń związanych z nim zagadnień, w raporcie poru-

szono wybrane zagadnienia, skupiając się na tych wątkach, które wydają się szczególnie interesujące dla polskiego czytel-

nika z uwagi na ich potencjał aplikacyjny. Może się zatem zdarzyć, że niektóre z omawianych kwestii były już przedmiotem 

wcześniejszych opracowań, inne zostały ogólnie wskazane jako ewentualny punkt wyjścia dla dalszych, bardziej pogłę-

bionych badań. W jaki sposób dobrane zostały przykłady rozwiązań zagranicznych oraz przeanalizowane doświadcze-

nia obcych porządków prawnych? Przede wszystkim: zrezygnowano ze stosowania konsekwentnego klucza jednolitego 

systemu prawnego/tradycji prawnej (tzn. tylko kraje należąz====ce do systemów prawa kontynentalnego, anglosaskiego 

common law, wyłącznie kraje członkowskie Unii Europejskiej itd.). Uznano, że warto sięgnąć po modele z różnych czę-

ści świata, o różnorakiej historii, odmiennych tradycjach prawnych oraz doświadczeniach historycznych. Strategia, która 

mogłaby być źródłem zarzutów w przypadku, z natury zdyscyplinowanej i uporządkowanej rozprawy naukowej, sprawdza 

się jednak w przypadku opracowań eksperckich skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Przyjęliśmy zatem, że bogactwo i różnorodność spotykanych rozwiązań w dziedzinie sądownictwa arbitrażowego jest tak 

duża (co ciekawe – w dziedzinie prawa arbitrażowego istotne odmienności potrafią występować w krajach terytorialnie 

sąsiadujących, których systemy prawne ukształtowane zostały historycznie w oparciu o jedną wspólną tradycję prawną), 

iż szkoda byłoby rezygnować z uwzględnienia niektórych porządków prawnych (np. rozwiązań znanych z Singapuru, który 

może wydawać się na pierwszy rzut oka przykładem egzotycznym, lecz wymieniany jest jako jeden z pionierów w dziedzi-

nie sądownictwa arbitrażowego) i ograniczać się do kilku, uznanych a priori za porównywalnych do polskiego, systemów 

10 Warto w tym kontekście przytoczyć cytat autorstwa Wojciecha Kocota: „Mam na biurku parę orzeczeń właśnie w sprawach 
umów dystrybucyjnych. Sądy kompletnie nie rozumieją podstawowych zasad ekonomii, prawa popytu i podaży, prawa wartości. 
Przykro mi to stwierdzać, ale nasi sędziowie reprezentują analfabetyzm ekonomiczny. Gdy zestawiam ich pracę z orzeczeniami Sądu 
Arbitrażowego, gdzie zasiadają często praktycy prawa, to jest niebo i ziemia, poziomu orzecznictwa nie da się porównać”. W. Kocot, 
Głos w dyskusji, [w:] T. Giaro (red.), Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2015, s. 128.

11 P. Słowik, Uciekają przed polskimi sądami. PiS zachęcił spółki do arbitrażu, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1245415,arbitraz-
sadowy-a-reforma-wymiaru-sprawiedliwosci.html, dostęp: 17.11.2019. 

12 Tytułem przykładu: R. Morek (red.), Funkcjonowanie sądów polubownych w systemach prawnych wybranych państw europejskich, 
Warszawa 2018.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

prawnych. W trakcie badań poprzedzających ukazanie się raportu uwzględniliśmy zatem i kraje kontynentalnej Europy (m.in. 

Francję, Hiszpanię, Szwajcarię), anglosaskie (Wielką Brytanię), skandynawskie (Szwecja), a także Australię i Singapur.

Relatywnie wiele uwagi poświęciliśmy doświadczeniom amerykańskim (USA) – nie dlatego, że uważamy tamtejszy, dalece 

odmienny od naszego, system prawny za adekwatny i zawsze pozytywny wzorzec, lecz w celu ukazania jego ewolucji i przy-

czyn popularności sądownictwa arbitrażowego na kontynencie północnoamerykańskim. Wydaje się nam, że przywiązanie 

do tradycji indywidualistycznej, postawa „brania sprawy w swoje ręce”, ograniczone zaufanie do biurokratycznej władzy 

publicznej i przeregulowanego ustawodawstwa (okoliczności, które przesądziły o ukształtowaniu się społeczeństwa amery-

kańskiego jako „społeczeństwa arbitrażowego”: arbitration society) idą w parze z przekonaniem, że oddanie sprawy arbitrom 

i częściowa prywatyzacja wymiaru sprawiedliwości służą skutecznemu realizowaniu swoich praw i interesów.

*

Podkreślić trzeba, że niniejszy raport powstał w ramach Projektu „W stronę wolności – Sąd Arbitrażowy przy Ośrodku Analiz 

Prawnych Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego”, realizowanego przez fundację Ośrodek Analiz Prawnych, 

Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego (https://osrodekanaliz.pl/). Projekt ten (nr wniosku: 12092) zdo-

był finansowanie ze środków przyznawanych przez Narodowy Instytut Wolności w Konkursie Programu Rozwoju Orga-

nizacji Obywatelskich PROO-1a.

http://m.in
https://osrodekanaliz.pl/
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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GŁÓWNE TEZY

By można mówić o „społeczeństwie arbitrażowym” (arbitration society) – tj. społeczeństwie, w którym powszechne 

jest rozstrzyganie sporów przed sądami polubownymi oraz prawo sprzyjające arbitrażowi, konieczne jest łączne 

spełnienie dwóch przesłanek:

a) prawno-instytucycjonalnej (system prawny przyjazny sądownictwu polubownemu)

b) społeczno-kulturowej (popularność sądów arbitrażowych wśród potencjalnych stron procesu, zaufanie do 

instytucji sądownictwa polubownego).

Prawdopodobieństwo ziszczenia się przesłanki z tezy 1 pkt. b powyżej (popularność sądów arbitrażowych oraz 

zaufanie do nich) jest tym wyższa – im niższy jest autorytet społeczny konkurencyjnych sądów państwowych.

Jak pokazują doświadczenia zagraniczne, zwłaszcza amerykańskie: w przeszłości niejednokrotnie sądownictwa 

arbitrażowe kształtowało się spontanicznie i oddolnie, niezależnie (a czasem nawet w ewidentnej opozycji) do 

powszechnie obowiązującego prawa państwowego i wbrew oficjalnym organom władzy publicznej.

Teza wyrażona w pkt 3 powyżej nie stoi na przeszkodzie sytuacji, w której rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego cieszy się 

większym prestiżem niż orzeczenie sądu państwowego i jest wykonane bez konieczności sankcji ze strony organów wła-

dzy publicznej – zwłaszcza jeśli za jego niewykonanie mogłoby skutkować utratą wiarygodności przedsiębiorcy.

Jedną z potencjalnych przeszkód w funkcjonowaniu i promowaniu sądownictwa arbitrażowego może być federa-

cyjna struktura państwa – bariera ta nie występuje w państwie jednolitym (np. Rzeczypospolitej Polskiej).

Jedną z historycznych przyczyn popularności sądownictwa arbitrażowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki była 

niechęć do elit prawniczych oraz angielskich instytucji kolonialnych.

Obserwacja historycznych doświadczeń zagranicznych prowadzi do wniosku, że niejednokrotnie sądownictwo państwowe 

traktowało arbitraż wrogo, jako nieuprawnioną ingerencję w sferę kompetencji jurysdykcyjnej judykatywy państwowej.

Rozwój sądownictwa arbitrażowego idzie w parze z postępem wolnorynkowych stosunków społecznych i postaw, 

a zalety arbitrażu (poufność, fachowość, sprawność postępowania i koncyliacyjny model orzekania, równość i swo-

boda stron) odpowiadają biznesowemu podejściu do kontraktowania.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Jak wynika z najnowszych doświadczeń amerykańskich, sądownictwo arbitrażowe może być skutecznym i tanim 

sposobem rozstrzygania konfliktów nie tylko wśród przedsiębiorców danej branży, ale praktycznie wszystkich spo-

rów społecznych m.in. indywidualnych zatargów sąsiedzkich, zbiorowych sporów pracy (pomiędzy związkami zawo-

dowymi, a pracodawcami i organizacjami przedsiębiorców – w tym również w służbach mundurowych, których 

funkcjonariusze nie są uprawnieniu do strajków), a także konsumentów z przedsiębiorcami.

Jedną z zalet amerykańskich procedur arbitrażowych jest faktyczna równość szans spierających się stron – doświad-

czenie uczy, że niejednokrotnie zapewniał „wyrównanie” szans rywalizujących ze sobą podmiotów, np. potężnego 

pracodawcy z relatywnie niewielką ilościowo grupą pracowników.

Elementem „specyfiki amerykańskiego arbitrażu” jest występowanie, dopuszczalnego z punktu widzenia prawa pań-

stwowego, arbitrażu religijnego/organizacji religijnych. Choć rozwiązanie to jest efektem lokalnej tradycji oraz daleko 

idącej pluralizacji amerykańskiego życia społecznego i religijnego (a oddanie arbitrom religijnym kompetencji orzeczni-

czej byłoby zapewne w wielu krajach europejskich źródłem sporych kontrowersji politycznych), arbitraż religijny służy 

szczególnie tradycyjnym grupom społecznym w utrzymaniu swych wielowiekowych zwyczajów, przekonań oraz toż-

samości aksjologicznej, niezależnie od zmieniającego się i progresywnego aksjologicznie prawa państwowego.

Jak pokazuje przykład Francji, sądownictwo arbitrażowe może stać się lokalnym „towarem eksportowym”, który 

dostarcza nie tylko prestiżu krajowi, ale zapewnia „rynek usług” dla krajowych podmiotów wyspecjalizowanych 

w rozwiązywaniu sporów zainteresowanych stron.

Na potencjał, jakość i rozpoznawalność „usług” sądownictwa arbitrażowego wpływają m.in. takie czynniki jak 

doświadczenie arbitrów, ustrój sądów polubownych, a także ich promocja i impulsy rozwoju dostarczane przez 

przedstawicieli krajowej doktryny prawa.

Sposób uregulowania instytucji arbitrażu krajowego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego może być 

odmienny od modelu przyjętego dla arbitrażu międzynarodowego i – jak pokazuje przykład Francji – rozwiązanie to 

nie musi pociągać za sobą obniżenia atrakcyjności tego drugiego.

O atrakcyjności modelu sądownictwa arbitrażowego nie decyduje również okoliczność wzorowania się na UNCITRAL, 

lokalne tradycje i historyczne doświadczenia mogą być okolicznością przemawiającą za wyborem odmiennego modelu.

Jedną z cech rozwiązań francuskich jest pozbawienie zdatności arbitrażowej (w arbitrażu krajowym) spraw doty-

czących stanu cywilnego i zdolności prawnej, rozwodu i separacji sądowej małżonków, a także sporów dotyczących 

władz i instytucji publicznych.

http://m.in
http://m.in
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Rozwiązania francuskie mogą być ocenione jako restrykcyjne w zakresie wymogów względem osoby arbitra, zwłasz-

cza w stosunku do jego bezstronności i potencjalnych konfliktów interesu.

Ciekawostką znaną z Francji jest zagwarantowanie immunitetu sędziom arbitrażowym, który zbliża ich pozycję do 

statusu sędziów państwowych.

Rozwiązaniem godnym uwagi jest francuska instytucja amiable compositeur („przyjaznego rozjemcy”), który wzmac-

nia koncyliacyjność postępowania i łagodzi relacje pomiędzy stronami sporu.

Francuskie przepisy przewidują dwojaki środek zaskarżania wyroków sądów polubownych: skargi o uchylenie 

wyroku sądu arbitrażowego albo apelacji od takiego orzeczenia.

W celu zabezpieczenia praw i interesów osób trzecich, prawodawstwo francuskie zna instytucję tierce opposition 

czyli „sprzeciw osoby trzeciej”.

Interesującym, pro-arbitrażowym rozwiązaniem znanym z Hiszpanii jest domniemanie istnienia zapisu na sąd polu-

bowny w sytuacji, gdy w pozwie i odpowiedzi jedna ze stron powołuje się na niego, a druga temu nie zaprzeczy.

Hiszpańskie prawo zasadniczo formułuje wymóg ustanowienia nieparzystej liczby arbitrów, z których większość nie 

musi być prawnikami, brak też wymogu obywatelstwa.

Hiszpański ustawodawca przewidział możliwość zapisu na sąd polubowny w testamencie, co może prowadzić do roz-

wiązywania sporów o podział spadku lub jego zarząd między spadkobiercami a zapisobiercami w trybie polubownym.

Prawo szwedzkie jest jednym z niewielu przykładów w skali światowej, które pozwalają na odstąpienie od zapisu 

na sąd polubowny w formie pisemnej. Jedną z przyczyn tego rozwiązania jest zapewne tradycja praworządności oraz 

wysoki poziom zaufania społecznego.

W celu maksymalnego przyspieszenia postępowania, rozwiązania szwedzkie przewidziały tryby Expedited Arbitra-

tion oraz Emergency Arbitrator – oba modele postępowania mogą być wzorem dla procesów, w których priorytetem 

jest czas wydania rozstrzygnięcia i konieczność niezwłocznego zabezpieczenia interesów stron.

Interesującym rozwiązaniem znanym ze Szwecji – służącym uwiarygodnieniu oraz udostępnieniu wyroków sąd arbi-

trażowych – jest the Swedish Arbitration Portal.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Przykładem kraju przyjaznego arbitrażowi jest Szwajcaria, nie tylko ze względu na szerokie ujęcie zdatności arbi-

trażowej (została określona szeroko i jest nastawiona na możliwość polubownego rozwiązywania wszystkich spraw, 

związanych z prawami majątkowymi, bez względu na to, czy mogą być one przedmiotem ugody sądowej, czy też nie), 

ale również wysoki poziom zaufania społecznego.

Pro-arbitrażowym rozwiązaniem wartym uwagi, występującym w prawie szwajcarskim, jest unormowanie wpro-

wadzające brak możliwości powoływania się na nieważność umowy głównej w kontekście oceny ważności klauzuli 

arbitrażowej w niej zawartej.

Co do zasady sądem kompetentnym do kontroli orzeczeń sądów arbitrażowych w Szwajcarii jest sąd państwowy 

najwyższej instancji (Federalny Sąd Najwyższy), co podnosi prestiż rozstrzygnięć wydanych w trybie polubownym.

Wysokim prestiżem cieszą się brytyjskie sądy arbitrażowe, m.in. ze względu na dostęp do wysoko wykwalifikowa-

nych i doświadczonych arbitrów, rzetelność i poprawność w uzasadnianiu przyjmowanych rozstrzygnięć, reguły 

i zasady postepowania ukształtowane korzystnie w stosunku do stron. Niewątpliwie spore znaczenie ma również 

tradycja prawa precedensowego, która do dnia dzisiejszego oddziałuje na rozumowania sędziowskie i przyjmowany 

przez arbitrów sposób usprawiedliwiania podjętych rozstrzygnięć.

Postawa brytyjskich sądów może być oceniona jako zdecydowanie pro-arbitrażowa, czego wyrazem jest fakt, iż sądy 

bardzo rzadko przychylają się do odmowy stwierdzenia wykonalności orzeczeń na podstawie przesłanki sprzeczno-

ści z porządkiem publicznym.

W Wielkiej Brytanii bardzo popularne są specjalistyczne sądy arbitrażowe, wśród nich branżowe organizacje kupie-

ckie z zakresu handlu: zbożem, metalami, kawą – w wielu z nich prawo wewnętrzne wyraźnie zakazuje udziału praw-

ników w roli arbitrów, „wymuszając” w ten sposób zaangażowanie fachowców-specjalistów z danej branży.

Poszukując modelu procedury sądowej adekwatnej dla małych i średnich przedsiębiorców – atrakcyjnym wzorem 

może być angielski System Arbitrażu Biznesowego (Business Arbitration Scheme), polegający na rozstrzyganiu sporów 

w przyspieszonym tempie.

Współczesnym „tygrysem arbitrażu” staje się Singapur – tamtejsze sądownictwo polubowne cieszy się szczególną 

popularnością wśród przedsiębiorców z Indii, Chin i Rosji.

http://m.in
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Rozdział I

ARBITRAŻ W USA,  
CZYLI KILKA UWAG  
O SPOŁECZEŃSTWIE ARBITRAŻOWYM  
(ARBITRATION SOCIETY)

dr hab. Jan Rudnicki

Trudno byłoby wyobrazić sobie rzetelną analizę porównawczą 

problematyki arbitrażu czy też jakichkolwiek innych form pozasą-

dowego rozstrzygania sporów, która pomijałaby Stany Zjednoczone 

Ameryki. Chyba dla każdego adepta prawa oczywistym faktem jest, 

że to właśnie ten kraj uchodzić może za ojczyznę nowoczesnych 

form ADR, a przede wszystkim, że są one tam niezmiernie popu-

larne; Amerykanie sięgają po nie tak często, że relatywnie bardzo 

mało spraw cywilnych kończy się wyrokami sądowymi1. W litera-

turze przedmiotu spotkać się można nawet z dobrze uzasadnio-

nym poglądem, że „(…) w żadnym ze współczesnych społeczeństw 

wychowanych w kręgu europejskiej kultury prawnej, alternatywne 

formy rozwiązywania sporów nie uzyskały tak dużego znaczenia 

społecznego”2; „społeczeństwo amerykańskie przełomu XX i XXI 

wieku nazywane jest społeczeństwem arbitrażowym (arbitration 

society) ze względu na powszechność rozstrzygania sporów przed 

sądami polubownymi i prawo sprzyjające arbitrażowi”3.

1 K. W. Junker, Legal Culture in the United States. An Introduction, Lon-
don-New York 2016, s. 115.

2 A. Korybski, Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teo-
retycznoprawne, Lublin 1993, s. 69.

3 Ł. Speer, Arbitraż handlowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
w rozwoju historycznym, Wrocław 2017 (rozprawa doktorska), s. 231. 
Autor pragnie podziękować dr Łukaszowi Speerowi za udostępnie-
nie tekstu jego rozprawy, powstałej pod opieką prof. UWr dr hab. 
Rafała Wojciechowskiego i obronionej w 2017 r. Rozprawa ta ukaże 
się drukiem w formie monografii (Toruń, 2019).
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 
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w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Powyższe oznacza zarazem, że problematyka arbitrażu w Stanach Zjednoczonych jest niezwykle bogata i złożona, 

a zatem niemożliwa do choćby pobieżnego omówienia w takiej formie, jaką stanowić ma niniejsze opracowanie. 

Ponadto, jako że raport ten powstaje na potrzeby polskiego czytelnika i polskiej praktyki rozwiązywania sporów, odno-

szenie się do wielu spośród amerykańskich zagadnień nie jest też celowe. Przykładowo, wielką uwagę amerykańskiej 

praktyki oraz akademickiej teorii prawa zaprzątają zagadnienia takie jak umiejscowienie instytucji arbitrażu w skom-

plikowanym porządku źródeł prawa, w tym zwłaszcza w relacji prawa federalnego do praw poszczególnych państw 

związkowych. Problemy te z oczywistych względów nie są w ogóle relewantne w państwie jednolitym, jakim jest 

Rzeczpospolita Polska.

Dlatego też w niniejszym tekście wskazane zostaną te zagadnienia, których analiza może okazać się pożyteczną z pol-

skiego punktu widzenia. W pierwszej kolejności omówiona zostanie w zarysie historia arbitrażu w Ameryce, stanowiąca 

klucz do zrozumienia fenomenu popularności tej instytucji. Analiza ta być może zbliży do odpowiedzi na pytanie, jakie 

czynniki powodują, że arbitraż jest atrakcyjną alternatywą dla sądownictwa powszechnego i co przyczynia się do 

jego popularyzacji. Następnie wskazany zostanie obszar, w którym amerykański arbitraż odniósł – co do tego nie ma 

chyba sporu w literaturze – ogromny sukces; mowa o relacjach pracy, w tym zwłaszcza rozwiązywaniu sporów zbioro-

wych. Kolejnym zagadnieniem wartym bliższego omówienia jest amerykańska praktyka arbitrażu w stosunkach mię-

dzy przedsiębiorcą a konsumentem (B2C), bardzo odmienna od polityk przyjętych w tym zakresie w Unii Europejskiej, 

a w samych Stanach Zjednoczonych coraz bardziej kontrowersyjna i często krytykowana. Wreszcie poruszona zosta-

nie kwestia arbitrażowej działalności organizacji religijnych, która w ostatnich latach zyskuje w Ameryce coraz szerszy 

zakres i coraz większą popularność. Celem podjęcia tego problemu jest chęć wskazania na możliwość wykorzystania 

w obszarze ADR wielu mechanizmów społecznych, w tym zwłaszcza odwołania się do autorytetów funkcjonujących 

w ramach różnych wspólnot ludzkich. 

1.1. Historia arbitrażu w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Większość polskich opracować poświęconych ADR, która zawierają wątki prawnoporównawcze, ogranicza się siłą rzeczy 

do wskazania głównie współczesnych wymiarów tego zjawiska. Tym samym historia amerykańskich ADR „zaczyna się” 

w tego typu pracach wraz z powstaniem nowoczesnego ruchu na rzecz alternatywnych form rozwiązywania sporów 

w latach 60. i 70. minionego stulecia4. W celu odkrycia przyczyn nadzwyczajnej popularności ADR – w tym zwłaszcza 

arbitrażu – we współczesnej Ameryce, trzeba jednak cofnąć się do zarania amerykańskiej historii. Podstawowe czynniki 

cywilizacyjne i kulturowe, sprzyjające sięganiu po arbitraż i inne podobne instytucje, dały o sobie znać już w okresie kolo-

nialnym. Wtedy to właśnie formowały się podstawy amerykańskiego „wariantu” cywilizacji zachodniej5.

4 Tak np.: Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007, s. 27.

5 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607-1789, Warszawa 2009.
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uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 
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czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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1.1.1. Arbitraż okresu kolonialnego
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europejskich zwyczajów kupieckich, w których arbitraż zajmował poczesne miejsce jako podstawowa forma rozwiązywa-

nia sporów handlowych aż od zarania lex mercatoria w średniowiecznej Italii komun miejskich. Rodzące się amerykańskie 
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rykańskich elit wobec politycznego centrum Imperium i jego lokalnych reprezentantów9. Nic zatem dziwnego, że kupcy 
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praktycznie możliwość wyegzekwowania postanowień wyroków arbitrażowych, a klauzule arbitrażowe w umowach 

handlowych pozostawały – o czym będzie szczerzej mowa – niewiążące w świetle common law. Jak wynika z badań 

historyków amerykańskich, „w środowisku kupieckim w tamtym okresie zbędne były nakazy sądowe wykonania 

wyroku, gdyż strona sama stosowała się do treści orzeczenia. Przypuszczalnie skuteczniejszym środkiem wywarcia 

presji i wykonania wyroku mógł być ostracyzm środowiska i utrata wpływów niż egzekucja oparta na sile państwa 

i sądowej procedurze egzekucyjnej. Reasumując, spory kupieckie były rozwiązywane w dość hermetycznym gronie, 

6 L.M. Friedman, A History of American Law, wyd. 3, New York 2005, s. 13; Ł. Speer, Arbitraż handlowy…, s. 84, 87.

7 L.M. Friedman, A History…, s. 14.

8 Ł. Speer, Arbitraż handlowy…, s. 91.

9 Tamże, s. 86.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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a władza państwowa przyglądała się temu trzymając się na uboczu”10. Pewne możliwości publicznego wyegzekwowania wyro-

ków arbitrażowych pojawiły się w Nowym Jorku dopiero wraz z uchwaleniem pierwszego prawa arbitrażowego w 1791 r. 

1.1.2. Judicial hostility

W rzeczywistości Ameryki kolonialnej, a tym bardziej pierwszych dekad niepodległości i mozolnego formowania się insty-

tucji politycznych i prawnych nowej Republiki, sięganie po arbitraż było nie tylko popularne, ale momentami wręcz nie-

odzowne. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać wraz z krzepnięciem nowego państwa i stopniowym ugruntowywaniem 

się jego aparatu, zwłaszcza federalnego. Amerykańska judykatura zaczęła postrzegać popularność arbitrażu jako zagro-

żenie, uszczuplające zakres jej władczych kompetencji. Tak dało o sobie znać zjawisko nazywane w literaturze mianem 

„sądowej wrogości” ( judicial hostility) wobec arbitrażu.

Bronią w rękach państwowych sędziów był precedens, który na ponad trzy wieki ustalił podejście sądów common law 

do arbitrażowej konkurencji. W 1609 Izba Lordów orzekała w sprawie, w której wcześniej zapadł już wyrok arbitrażowy. 

Piórem lorda Edwarda Coke’a, najbardziej wpływowego prawnika angielskiego tamtej epoki, sąd orzekł, że klauzula arbi-

trażowa w umowie stron nie jest dla nich wiążąca11. Amerykańskie sądy opierały na tym precedensie aplikowaną – począt-

kowo z dużą konsekwencją – „doktrynę odwoływalności” (revocability doctrine) umów i klauzul arbitrażowych. Ponadto 

sądy amerykańskie w XIX w. wytaczały przeciwko wyrokom arbitrażowym również inne działa, obalając je niejedno-

krotnie z najbłahszych powodów proceduralnych12.

Oczywiście, choćby z uwagi na charakter związkowy oraz ogromny obszar i niejednolitość kulturową amery-

kańskiego państwa, „sądowa wrogość” nie była zjawiskiem jednolitym, ale raczej „(…) płynnym w swojej formie, 

o różnym natężeniu w zależności od regionu, aktualnych potrzeb oraz indywidualnego podejścia judykatury”13. 

Niektórzy autorzy twierdzą nawet, że z analizy orzecznictwa wynika raczej wniosek, że „wrogość” jest w pewnym 

stopniu historycznoprawnym mitem14. Idąc jednak za poglądem większości amerykańskiej akademii należy wska-

zać, że począwszy od lat 30. XIX w. postawa sądów zmieniała się coraz bardziej w stronę szerszej akceptacji „kon-

kurencji”; np. obalano wyroki arbitrażowe głównie w przypadkach ewidentnych błędów co do faktu lub prawa15. 

Mocnym wyrazem postępujących zmian był wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Burchell  

v. Marsh z 1854 r., w którym orzeczono, że zwykły błąd arbitra co do prawa lub faktu nie może stanowić podstawy  

10 Tamże, s. 94.

11 Vynior’s Case,4 Eng. Rep. 302 (1609). 

12 B.L. Benson, An Exploration of the Impact of Modern Arbitration Statutes on the Development of Arbitration in the United States, Journal 
of Law, Economics, & Organization 1995, t. 11, nr 2, s. 484. 

13 Ł. Speer, Arbitraż handlowy…, s. 132.

14 J. Oldham, S.J. Kim, Arbitration in America: the Early History, Law and History Review 2013, t. 31, nr 1, s. 266.

15 B.L. Benson, An Exploration…, s. 485.
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do obalenia wyroku arbitrażowego przez sąd państwowy, o ile wyrok ten jest uczciwy i został podjęty po rzetel-

nym wysłuchaniu stron16.

1.1.3. Faktyczna sytuacja arbitrażu w XIX w.

Mimo niejednoznacznej postawy sądów stanowych i federalnych, arbitraż w Ameryce XIX w. rozwijał się bujnie, choć nie 

zawsze było to jednoznaczne ze wzrostem jego popularności. Forsowanie przez sądy federalne „doktryny odwoływalno-

ści” spotykało się z przekornym oporem ze strony społeczeństwa, podsycanym przez silne nastroje antyfederalne17. Jed-

nak stare formy arbitrażu kupieckiego odchodziły powoli w przeszłość; rewolucja przemysłowa spowodowała gwałtowny 

rozrost środowiska przedsiębiorców, co skutkowało utratą jego pierwotnej hermetyczności i znacznym osłabieniem 

społecznej sankcji za niepoddawanie się decyzjom handlowych rozjemców18. Z drugiej strony jednak zarówno państwa 

związkowe, jak i federacja, zwyczajnie nie nadążały za galopującymi zmianami gospodarczymi – brak było funkcjonariu-

szy publicznych, a tym bardziej wyspecjalizowanych organów państwowych, które mogłyby objąć skuteczną, fachową 

jurysdykcją spory związane z zupełnie nowymi typami działalności ludzkiej. Stąd też powstawać zaczęły branżowe sądy 

polubowne, specjalizujące się np. w sprawach kolejowych czy kopalnianych, a nawet zajmujące się wyłącznie sporami 

związanymi z gorączką złota19. 

Rozwijający się amerykański biznes w coraz większym stopniu zaczął dostrzegać, że rozstrzyganie sporów przed sądami 

jest wadliwe nie tylko ze względu na brak fachowości tychże w odniesieniu do nowinek technicznych i ekonomicznych, 

ale również dlatego, że „sędziowie byli sędziami, nie mediatorami. Wskazywali przegranych i zwycięzców. Dlatego strony 

zaangażowane w stałe relacje biznesowe wolały nie pozywać się nawzajem w ogóle. Rozwiązywały swoje problem 

samodzielnie lub poddawały je arbitrażowi”20. Stąd też, jak wskazują niektórzy amerykańscy autorzy, „tłumaczenie feno-

menu arbitrażu w kontekście prywatyzacji ma niewątpliwy sens. Potrzeba zachowania poufności, atrakcyjność wykorzy-

stania ekspertów danej dziedziny jako arbitrów i wybór zwyczajów handlowych jako podstawy podejmowania decyzji 

grają istotne role w historii rozwiązywania sporów”21. 

Jednocześnie to również praktyka XIX w. pokazuje, że czynnikiem zdecydowanie sprzyjającym chęci oddania sprawy arbitrom 

jest ekonomiczna równość stron sporu. Kartelizacja wielu dziedzin amerykańskiej gospodarki doprowadziła pod koniec stule-

cia do wielkiego rozwarstwienia majątkowego między podmiotami działającymi na rynku, co było czynnikiem zmniejszającym 

16 USSC: Burchell v. Marsh, 58 U.S. 17 How. 344 344 (1854). 

17 Ł. Speer, Arbitraż handlowy…, s. 104-105.

18 Tamże, s. 143.

19 Tamże, s. 145.

20 L.M. Friedman, A History…, s. 404-405. 

21 E. Brunet (w:) E. Brunet et al., Arbitration Law in America. A Critical Assessment, Cambridge-New York 2006, s. 25.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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popularność arbitrażu w tychże sektorach. Także sądy niejednokrotnie unieważniały klauzule arbitrażowe właśnie z uwagi 

na rażącą nierówność podmiotów22.

Niemniej jednak wzrost nowych form arbitrażu był faktem i u progu XX w. były one niezwykle popularne jako alternatywa, 

a niekiedy wręcz podstawowa forma rozwiązywania sporów w stosunkach biznesowych. Co ciekawe, ówczesny arbitraż 

handlowy obywał się niemal całkowicie bez prawników. Jak wskazywano u progu nowej epoki w dziejach amerykańskiego 

rozwiązywania sporów, „dla przeciętnego amerykańskiego prawnika dużą niespodzianką byłoby odkrycie, w jakim stopniu 

trybunały arbitrażowe są zorganizowane i jak sobie radzę bez pomocy prawa. Związki reprezentujące przedsiębiorców od 

gumy, jedwabiu, suszonych owoców, drewna i z wielu innych branż dysponują bardzo wydajnymi systemami”23.

1.1.4. Powstanie nowoczesnego prawa arbitrażowego

W pierwszych dekadach XX w. arbitraż handlowy był więc w Stanach Zjednoczonych bardzo popularny i efektywny 

w praktyce, mimo, że amerykańskie common law cały czas podchodziło do niego z pewną ambiwalencją. W tym też 

momencie zarówno środowiska biznesowe, jak i prawnicze, zaczęły organizować lobbing w celu przeprowadzenia zmian 

legislacyjnych w zakresie sądownictwa polubownego. Z jednej strony przedsiębiorcom zależało na tym, aby odrzucić osta-

tecznie „doktrynę odwoływalności” i tym samym zwiększyć realną skuteczność wyroków arbitrażowych. Praktycy prawa 

zaś odczuwali coraz bardziej, że rynek sporów biznesowych – o czym była mowa wyżej – rozwija się doskonale bez ich 

pomocy i liczyli na to, że uregulowanie arbitrażu pozwoli im na niego wejść24. Intensywną działalność lobbingową pod-

jęły przede wszystkim American Bar Association (ABA) oraz powstający najpierw licznie, a następnie coraz bardziej kon-

solidujące się, stowarzyszenia arbitrażowe. Ostatecznie dwie największe spośród takich organizacji – powstałe w 1922 

Arbitration Society of America i trzy lata młodsza American Arbitration Foundation – połączyły się w 1926 r. w American 

Arbitration Association. Stowarzyszenie to, znane powszechnie w Stanach Zjednoczonych pod skrótem AAA lub nawet 

Tripple A, działa do dzisiaj w niemal niezmienionej formie25.

Pro arbitrażowy lobbing przyniósł efekty najpierw na poziomie stanowym i to od razu w najważniejszym centrum bizne-

sowym Ameryki. W 1920 r. został uchwalona i weszła w życie ustawa New York Arbitration Act26, która w sekcji 2 stano-

wiła, że umowy arbitrażowe są co do zasady „ważne, egzekwowalne i nieodwoływalne” (valid, enforcible and irrevocable)27. 

22 Ł. Speer, Arbitraż handlowy…, s. 146-147.

23 J.H. Cohen, K. Dayton, The New Federal Arbitration Law, Virginia Law Review 1926, t. 12, nr 4, s. 280.

24 B.L. Benson, An Exploration…, s. 491-494. 

25 https://www.adr.org/, dostęp: 20.12.2019 r.

26 New York Laws of 1920, Ch. 275, effective April 19, 1920.

27 L.S. Popkin, Judicial Construction of the New York Arbitration Law of 1920, The Cornell Law Quarterly 1926, t. 11, s. 329.

https://www.adr.org/
https://www.adr.org/
https://www.adr.org/
https://www.adr.org/
https://www.adr.org/
https://www.adr.org/
https://www.adr.org/
https://www.adr.org/
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Ustawa ta została następnie podtrzymana zarówno przez sądy nowojorskie28, jak i Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczo-

nych29. Otworzyło to drogę dla do dziś obowiązującej i cały czas stanowiącej główną podstawę amerykańskiego prawa 

arbitrażowego ustawy federalnej. United States Arbitration Act z 1925 (zwana powszechnie Federal Arbitration Act, FAA)30 

dotyczy umów z zakresu oddanych przez Konstytucję USA do właściwości federacji stosunków morskich oraz handlu sta-

nowego. W § 1 i 2 stanowi, że wszelkie pisemne postanowienia umowne są „ważne, egzekwowalne i nieodwoływalne”, 

poza przypadkami, w których nieważna jest cała umowa. Identyczna zasada dotyczy poddania arbitrażowi sporów już 

istniejących. 

W literaturze panuje zgodność co do tego, że opisane tu pokrótce wydarzenia były przełomowe dla historii amerykań-

skiego arbitrażu, a FAA stała się podstawą dla dalszego rozwoju instytucji oraz dotyczących jej doktryn prawnych. Jak 

wskazał Ł. Speer, „po uchwaleniu Federalnej ustawy arbitrażowej w 1925 roku amerykańskie sądownictwo polubowne 

weszło w okres nazywany nowoczesnym. Jego cechami charakterystycznymi były m.in. nieodwołalność zapisu na sąd 

polubowny oraz ograniczenie norm mogących być podstawą do ingerencji sądu państwowego w przebieg postępowania 

przed sądem polubownym. (…) Uprawnia to do stwierdzenia, że arbitraż w Stanach Zjednoczonych jest przede wszystkim 

instytucją opartą na swobodzie umów i prywatnym charakterze postępowania”31.

1.1.5. Arbitraż w ramach współczesnego ruchu ADR

Do czasów II wojny światowej sądownictwo polubowne było w Stanach Zjednoczonych wykorzystywane przede wszyst-

kim do rozwiązywania sporów biznesowych. Jego ugruntowanie w stosunkach gospodarczych stało się dobrą podstawą 

do późniejszego rozszerzenia na praktykę innych dziedzin życia. Aby to jednak stało się możliwe, arbitraż musiał najpierw 

w pierwszych dekadach powojennych zatryumfować – o czym będzie mowa niżej – w stosunkach pracy, dzięki czemu 

możliwość jego zastosowania dotarła do świadomości szerokich rzesz obywateli Stanów Zjednoczonych32. Jednocześnie 

pojawiła się bardzo wyraźna potrzeba alternatywy dla sądownictwa powszechnego, gdyż to – począwszy od lat 60. – zna-

lazło się w głębokim kryzysie spowodowanym lawinowym wzrostem spraw cywilnych33. Jak wskazał A. Korybski, „kry-

tyka sądownictwa (jego struktury oraz funkcjonowania) jest zjawiskiem powtarzającym się periodycznie. Z reguły jest ona 

następstwem występowania określonych zjawisk na zewnątrz systemu prawnego, w odniesieniu do których sądy okazują 

się instytucjami niezdolnymi do szybkiej, taniej i akceptowanej społecznie kwalifikacji prawnej. Do zewnętrznych prze-

słanek kryzysu sądownictwa dochodzą często przesłanki wewnętrzne, w postaci nieadekwatnej struktury i zasad funk-

28 Matter of Berkovitz v. Arbib & Houlberg, 230 N. Y. 273 (1921). Tamże, s. 352; J.H. Cohen, K. Dayton, The New Federal Arbitration 
Law…, s. 283-284.

29 USSC: Red Cross Line v. Atlantic Fruit Co., 264 U.S. 109 (1924).

30 Pub. L. 68–401; ch. 213, 43 Stat. 883.

31 Ł. Speer, Arbitraż handlowy…, s. 223.

32 A. Korybski, Alternatywne rozwiązywanie…, s. 71.

33 Ł. Speer, Arbitraż handlowy…, s. 292.

http://m.in
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przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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cjonowania sądów, niesprawnych kadr sędziowskich itp. Taki właśnie kryzys ujawnił się w amerykańskim sądownictwie 

pod koniec lat 60. [dwudziestego] wieku (…)”34. Także klimat kulturowy – a w tym przypadku raczej kontrkulturowy – tej 

epoki zdecydowanie sprzyjał postawie radzenia sobie z problemami prywatnymi bez pomocy państwa35.

Połączenie wszystkich wskazanych wyżej czynników doprowadziło w latach 70. do narodzin oddolnego ruchu ADR, który 

szybko uzyskał zresztą wsparcie ze strony władz federalnych i stanowych. W całym kraju powstały dziesiątki nowych 

zrzeszeń i fundacji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów i promujących takie alternatywy. Istotnym ele-

mentem tej swoistej „rewolucji ADR” stały się powoływane zarówno przez obywateli, jak i tworzone przez władze różnego 

szczebla, sąsiedzkie centra rozwiązywania sporów (Neighborhood Justice Centers), których obecnie działa kilkaset. Arbi-

traż i inne, coraz liczniejsze formy ADR zaczęły być praktykowane w zasadzie we wszystkich typach sporów cywilnych, 

jak również w niektórych sprawach administracyjnych i karnych. Usługi tego typu świadczone są przez różnego rodzaju 

podmioty prywatne i publiczne, a liczne elementy procedur koncyliacyjnych są też powszechnie stosowane przez sądy pań-

stwowe. Ł. Speer podsumowuje efekty tego procesu wskazując, że „w działaniach zmierzających do poprawy funkcjonowa-

nia amerykańskiego sądownictwa można zaobserwować powrót amerykańskiego arbitrażu i ADR do wzorców sięgających 

czasów kolonialnych. W regulacjach nowego prawa arbitrażowego ukierunkowywano się na zwiększenie rozstrzygania spo-

rów na poziomie społeczności lokalnych powiązanych ze sobą terytorialnie bądź innymi więzami wspólnotowymi”36.

Ta prawdziwa „rewolucja ADR” trwa w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj, a alternatywne metody rozwiązywania sporów 

stanowią stały i wyraźny element praktyki i kultury prawnej. Wystarczy wskazać, że na swoich stronach internetowych 

AAA oferuje szerokie spektrum usług arbitrażowych i mediacyjnych oraz chwali się, że 2019 r. doprowadziło do końca 

303.999 sporów37; jak jednak wiemy, to mające już niemal stu letnią tradycję stowarzyszenie jest co prawda najpopularniej-

szym, ale absolutnie nie jedynym podmiotem zajmującym się pozasądowym arbitrażem i innymi formami ADR.

1.2. Arbitraż w stosunkach pracy

Popularność i skuteczność mediacji oraz arbitrażu jako sposobów rozwiązywania zbiorowych sporów pracy w Stanach 

Zjednoczonych jest fenomenem szczególnie wartym uwagi właśnie z polskiej perspektywy. W naszym kraju bowiem 

procedury tego typu, choć prawnie uregulowane i popierane przez władze publiczne, cały czas nie są chyba szczególnie 

popularne38. W Ameryce początki arbitrażu w stosunkach pracy sięgają epoki dynamicznego rozwoju przemysłu w II poł. 

34 A. Korybski, Alternatywne rozwiązywanie…, s. 80. 

35 Tamże.

36 Ł. Speer, Arbitraż handlowy…, s. 295-296.

37 Dane obejmują okres od 1 stycznia do 9 grudnia 2019 r. dostęp: 20.12.2019 r.

38 A. Rycak, Praktyka arbitrażu społecznego w zbiorowych sporach pracy w Polsce (w:) Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia 
amerykańskie i polskie, red. G. Goździewicz, Lublin 2005, s. 145. (zawarte w tekście dane dotyczą lat 1992-2004).
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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XIX w.; po raz pierwszy został użyty w 1871 r. do rozpatrzenia skarg górników z kopalń antracytu39. Jego rozwój był jed-

nak zdecydowanie mniej dynamiczny niż w przypadku stosunków między przedsiębiorcami i praktycznie aż do dwudzie-

stolecia międzywojennego włącznie pracodawcy i związki zawodowe preferowali konfrontację bezpośrednią w postaci 

strajków i lokautów, które niekiedy miały bardzo brutalny przebieg. Zmianę nastawienia do sporów zdawał się zwiasto-

wać wielki spór pomiędzy General Motors a United Auto Workers, który obie strony zgodziły się skierować w 1937 r. przed 

bezstronnego arbitra40, jednakże oddolny proces został przerwany przez radykalną interwencję władzy federalnej, spo-

wodowaną wejściem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej.

To właśnie powołana doraźnie na czas wojny National War Labor Board nakazała umieszczenie we wszystkich układach 

zbiorowych pracy klauzuli arbitrażowej, jednocześnie zakazując strajków. Co prawda odgórnie wymuszony, arbitraż bardzo 

dobrze sprawdził się w praktyce i powszechnie uznano jego bardzo pozytywną rolę w wielkim wysiłku wojennym Ameryki41. 

Widząc jego rosnącą popularność, a z drugiej strony odpowiadając na powojenną falę strajków, Kongres federalny postano-

wił postawić kropkę nad „i”. W 1947 r. została uchwalona – mimo weta prezydenta Trumana – federalna ustawa Labor-Mana-

gement Relations Act (popularnie nazywana Taft-Hartley Act)42, ograniczająca możliwości działania związków zawodowych 

i stwarzająca cały system zachęt do poddawania zbiorowych sporów pracy rozstrzygnięciom arbitrów. Najważniejszym 

uzupełnieniem ustawy stały się trzy wyroki Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1960 r., nazywane powszech-

nie „Trylogią Hutników” (Steelworkers Trilogy), w których jednoznacznie stwierdzono, że orzeczenie arbitra jest ostateczne 

i wiążące, jeśli zostało wydane na podstawie wiążącego strony układu zbiorowego pracy43.

„Trylogia Hutników” stanowiła prawdziwy katalizator dla arbitrażu w stosunkach pracy. W latach 70. i 80. Minionego stu-

lecia „ponad 90% amerykańskich układów zbiorowych pracy zawierało postanowienia dotyczące procedury skargowej, 

służącej rozwiązywaniu wszelkich sporów dotyczących stosowania i interpretowania układu, jednocześnie zakazując 

strajków. Zgodnie z tymi postanowieniami strony próbują w pierwszej kolejności rozwiązać spór w drodze negocjacji. 

W przypadku braku porozumienia, oddają rozstrzygnięcie sporu wybranemu wspólnie bezstronnemu arbitrowi. (…) Co 

do zasady, decyzje arbitra nie mogą być kwestionowane przed sądem ani żadną inną agencją rządową”44. Obok „arbitrażu 

skarg” (grievance) istnieje również „arbitraż interesów”, „który występuje głównie w takich sektorach państwowych jak 

straż pożarna i policja, gdzie pracowników obowiązuje zakaz strajków, dotyczy ustalania warunków układu zbiorowego, 

39 M.H. Malin, Foreword: Labor Arbitration Thirty Years after the Steelworkers Trilogy, Chicago-Kent Law Review 1990, t. 66, nr 3: 
Symposium on Labor Arbitration Thirty Years after the Steelworkers Trilogy, s. 552.

40 Tamże.

41 M.E. Zelek, Labor Grievance Arbitration in the United States, The University of Miami Inter-American Law Review 1989, t. 21, nr 1, 
s. 199.

42 Pub.L. 80–101; 61 Stat. 136.

43 Ch.F.X. Szymanski, Proces rozwoju arbitrażu w prawie pracy w Stanach Zjednoczonych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr. 8, 
s. 11-14, tłum. K. Antolak, A. Rycak, s. 12.

44 M.E. Zelek, Labor Grievance Arbitration…, s. 197-198.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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włączając wynagrodzenie, premie oraz inne postanowienia i warunki zatrudnienia w takim zakresie, w jakim strony nie 

były w stanie osiągnąć porozumienia w wyniku negocjacji”45.

Arbitraż pracy charakteryzuje się dalece posuniętym odformalizowaniem, a arbitrom przysługuje wielka swoboda orzecz-

nicza. „Praktyka prawa precedensowego w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że jedynie w przypadku, gdy interpretacja 

arbitra narusza prawo bądź stoi w sprzeczności z zasadą dobra społecznego, sąd może zmienić jego ustalenia”46. Usługi 

arbitrażowe świadczy cały szereg wyspecjalizowanych podmiotów z AAA na czele, a także specjalizująca się w tego typu 

postępowaniach agencja Federal Mediation & Conciliation Service (FMCS, powołany w 1947 r.)47. Wśród pracodawców 

i pracobiorców w Stanach Zjednoczonych panuje chyba powszechna zgoda co do zalet arbitrażu. Prawnicy reprezentu-

jący związku zawodowe podkreślają, że praktyka pozwala realnie wyrównywać szanse w sporze nawet pomiędzy wiel-

kim pracodawcą a niewielkim zrzeszeniem pracowników48.

Równolegle z wielkim sukcesem arbitrażu w stosunkach zbiorowych pracy dokonywały się jednak przemiany rynkowe, pro-

wadzące do powiększania się sektora nieuzwiązkowionego. Trzeba tu wspomnieć pokrótce, że indywidualne stosunki pracy 

w Stanach Zjednoczonych w bardzo niewielkim stopniu podlegają prawnym regulacjom, stąd też sądowych sporów powsta-

łych na ich gruncie również było niegdyś bardzo niewiele. Począwszy od lat 80. XX w. nastąpił wzrost liczby spraw opar-

tych na nowopowstających przepisach antydyskryminacyjnych, co zaowocowało praktyką żądania przez pracodawców zgód 

na oddanie tego typu spraw arbitrażowi. Tendencja ta została generalnie zaakceptowana przez orzecznictwo Sądu Naj-

wyższego Stanów Zjednoczonych49, ale budzi coraz większe kontrowersje polityczne i opór pracowników. Głośnym echem 

odbiły się protesty 20 tys. pracowników Google w listopadzie 2018 r., które zmusiły koncern do zaprzestania praktyki zawie-

rania z pracownikami umów arbitrażowych50.

1.3. Arbitraż konsumencki

Problematyka arbitrażu w relacjach przedsiębiorców z konsumentami (B2C) jest obecnie w Polsce bardzo „na czasie”, 

a to wskutek całkiem niedawnego wejścia w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywa-

45 Sh. Das, Struktura arbitrażu pracy w Stanach Zjednoczonych (w:) Arbitraż i mediacja…, s. 246-247.

46 M. Witkowski, Rozwój (post)przemysłowych stosunków pracy (industrial and Labor Relations) w systemie politycznym Stanów Zjednoczon-
ych Ameryki, Roczniki Nauk Społecznych 2008, t. 3, s. 281.

47 https://www.fmcs.gov/ 

48 Th.W. Jennings, Zalety i wady arbitraży pracy w prywatnym i państwowym sektorze zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych z perspektywy 
reprezentanta prawnego związków zawodowych (w:) Arbitraż i mediacja…, s. 219.

49 Ch.F.X. Szymanski, Proces…, s. 13.

50 D. Ingram, Google employees launch campaign to end all forced arbitration, NBC News 15 stycznia 2019 r., https://www.nbcnews.
com/tech/tech-news/google-employees-launch-campaign-bring-discrimination-issues-out-shadows-n959016, dostęp: 20.12.2019 
r.; N. Bastone, Google is ditching its mandatory-arbitration policy after mass protest, Business Insider 21 lutego 2019 r., https://www.
businessinsider.com/google-to-end-forced-arbitration-2019-2?IR=T, dostęp: 20.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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niu sporów konsumenckich, implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywę w sprawie alternatywnych 

metod rozstrzygania sporów konsumenckich51. Niewątpliwie Unia Europejska przez swoje działania prawodawcze stara 

się popularyzować ADR w relacjach konsument-przedsiębiorca, jednak odbywa się to w ramach generalnej polityki 

ochrony konsumenta. Unijne regulacje kładą zatem nacisk na kierowanie do arbitrażu sporów już powstałych, a ewentu-

alna klauzula arbitrażowa zawarta w umowie konsumenckiej powinna zostać indywidualnie wynegocjowana z konsumen-

tem52. W polskiej praktyce sądowej niejednokrotnie wskazywano na jej potencjalną abuzywność53. 

Pierwsza, najbardziej rzucająca się w oczy różnica pomiędzy prawem Unii Europejskiej – które zawiera liczne regulacja 

chroniące konsumenta, w tym w szczególności dotyczące arbitrażu B2C – a prawem Stanów Zjednoczonych, jest zupełny 

brak przepisów dotyczących tego typu sądownictwa polubownego. W rezultacie, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 

konsekwentnie interpretuje tenże brak jako potwierdzenie, że zastosowanie znajduje to FAA z 1925 r.54. Obecnie „klau-

zule arbitrażowe są w szerokim użyciu w amerykańskich umowach konsumenckich. Można jest znaleźć w kontraktach, 

które konsumenci zawierają na co dzień. (…) Są powszechnie stosowane w umowach ubezpieczeniowych, (…) umowach 

pomiędzy bankami a ich indywidualnym klientami; również w dosłownie każdej umowie z przedsiębiorcami zajmującymi 

się zwalczaniem szkodników, które to usługi są stale potrzebne wielu gospodarstwom domowym, a także w związku 

z usługami medycznymi i zdrowotnymi. Ta praktyka rozpoczęła się na dobre we wczesnych latach 1990., aby osiągnąć 

apogeum pod koniec tej dekady i w pierwszych latach nowego stulecia. AAA, które rozwiązuje wielką liczbę sporów kon-

sumenckich, opracowało wskazówki na potrzeby tego typu spraw – Consumer Due Process Protocol”55. 

Zgodnie z postanowieniami FAA i utrwaloną od dekad praktyką interpretowania i stosowania przepisów tejże ustawy, 

zawarta w kontrakcie z konsumentem klauzula arbitrażowa wyłącza możliwość rozstrzygania sporu powstałego na tle tej 

umowy przed sądem powszechnym – stąd też w amerykańskiej literaturze przyjęło się określać praktykę umieszczania 

takich klauzul w umowach konsumenckich mianem mandatory arbitration. Ponadto, w praktyce klauzule te połączone są 

nierzadko ze zrzeczeniem się przez konsumenta możliwości skorzystania z powództwa zbiorowego (class action waiver), 

będącego w realiach amerykańskich najpotężniejszą bronią podmiotów słabszych rynkowo. Niektórzy autorzy opisują 

wskazaną praktykę w sposób dosyć radykalny wskazując, że „klauzule obowiązkowego arbitrażu – często połączone ze 

zrzeczeniem się prawa do pozwu zbiorowego – stały się w Stanach Zjednoczonych wszechobecne, czyniąc niemal nie-

możliwym uzyskanie bez nich karty kredytowej, usług telefonii komórkowej lub kredytu konsumenckiego”56. Rzecz jasna 

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich 
oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.Urz. UE L 165 z dnia 18 czerwca 2013 r., s. 63).

52 M. Cudowska, Prawa konsumenta w Polsce i USA – ujęcie komparatystyczne ze szczególnym uwzględnieniem procedur arbitrażowych (w:) 
Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. T. 2, red. I. Kraśnicka, W. Hryniewicka-Filipkowska, Białystok 2017, s. 85.

53 A. Torbus, Ochrona konsumenta jako strony zapisu na zagraniczny sąd polubowny, Kwartalnik ADR 2009, nr 2(6), s. 93-100; M. Piet-
raszewski, Zapis na sąd polubowny jako klauzula abuzywna, Kwartalnik ADR 2010, nr 2(10), s. 73-89.

54 A.J. Bělohlávek, B2C Arbitration. Consumet Protection in Arbitration, New York 2012, s. 325.

55 Tamże, s. 326.

56 L. Theimer, The End of Consumer Protection in the U.S.? – Mandatory Arbitration and Class Action Waivers, “Rabels Zeitschrift für 
ausländisches und internationales Privatrecht” 2019, t. 83, z. 4, s. 842.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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sądy amerykańskie niejednokrotnie badały dopuszczalność stosowania tego typu klauzul, jednak ich praktykę w tym względzie 

można lapidarnie podsumować jako dosyć jednoznacznie pro-biznesową57. W braku innego wzorca, sądy orzekają o ważności 

klauzul arbitrażowych w oparciu o generalne zasady prawa kontraktów, uchylając je przede wszystkim w sytuacjach, kiedy rea-

lizacja ochrony konsumenta w postępowaniu arbitrażowym wiązałaby się dla konsumenta ze zbyt wielkim kosztem58.

Nic zatem dziwnego, iż amerykańscy autorzy dostrzegają, że „Stany Zjednoczone są wyjątkowe w swoim ścisłym egzekwo-

waniu arbitrażu B2C w oparciu o FAA (…), podczas gdy inne państwa odrzuciły lub ograniczyły takie praktyki ze względów 

politycznych”59. Nie może więc zaskakiwać, że w Ameryce toczy się dosyć zacięta dyskusja na temat słuszności, zasadno-

ści i celowości tego typu rozwiązań60. Debata zrobiła się jeszcze bardziej gorąca w ostatnich latach, po tym, jak Sąd Naj-

wyższy Stanów Zjednoczonych wydał szereg bardzo pro-biznesowych wyroków, w tym zwłaszcza w sprawach Rent-A-Car  

v. Jackson61 oraz AT&T Mobility v. Concepcion62. W literaturze coraz częściej wskazuje się, że FAA ze swoim jednoznacznie 

handlowym rodowodem, nie nadaje się zupełnie na ramę dla arbitrażu w stosunkach B2C, między podmiotami o z założenia 

nierównej pozycji ekonomicznej63. Sąd Najwyższy bywa zaś oskarżany o to, że „poprzez agresywną reinterpretację intencji 

ustawodawcy (…) przemienił FAA w instrument pomocny wielkim korporacjom a niekorzystny dla konsumentów. [Pozwala to 

na to, aby] klauzule arbitrażowe, połączone ze zrzeczeniem się prawa do pozwu zbiorowego, dokładnie takiej jak w sprawie 

Concepcion, były w rzeczywistości mechanizmami likwidującymi możliwość dochodzenia roszczeń”64. 

Za tak radykalną krytyką idą oczywiście konkretne postulaty polityczne. We wrześniu 2019 r. Izba Reprezentantów przy-

jęła projekt Forced Arbitration Injustice Repeal Act65, który wniósł demokratyczny kongresman z Georgii, Henry Calvin 

„Hank” Johnson. Celem proponowanej ustawy jest wprowadzenie zakazu umów arbitrażowych zawartych przed powsta-

niem sporów oraz zakazu umów i praktyk wyłączających możliwość wnoszenia pozwów zbiorowych we wszelkich spra-

wach z zakresu prawa zatrudnienia, konsumenckiego, antytrustowego i praw obywatelskich66. 

W niniejszym tekście nie ma oczywiście miejsca na to, aby głęboko analizować zarysowany tu problem oraz przyznawać 

rację obrońcom bądź też krytykom „obowiązkowego arbitrażu konsumenckiego”. Na pewno jednak można stwierdzić, 

57 M. Cudowska, Prawa konsumenta…, s. 88.

58 A.J. Bělohlávek, B2C Arbitration…, s. 327, 329-330.

59 A.J. Schmitz, American Exceptionalism in Consumer Arbitration, Loyola University Chicago International Law Review 2012, t. 10, nr 1, 
s. 103. Podobnie J.R. Sternlight (w:) E. Brunet et al., Arbitration Law…, s. 138.

60 Patrz zwłaszcza: J.R. Sternlight, Creeping Mandatory Arbitration: Is it Just?, Stanford Law Review 2004-2005, t. 57, nr. 5, s. 1631-1676; 
tenże (w:) E. Brunet et al., Arbitration Law…, s. 141-151.

61 USSC: Rent-A-Center, West, Inc. v. Jackson, 561 U.S. 63 (2010).

62 USSC: AT&T Mobility v. Concepcion, 563 U.S. 333 (2011).

63 L. Theimer, The End…, s. 842-843. Podobnie: M.A. Weston, The Death of Class Arbitration after Conception?, Kansas Law Review 
2012, t. 60, s. 767-794.

64 Tamże, s. 874.

65 H.R.1423 Forced Arbitration Injustice Repeal Act - 116th Congress (2019-2020).

66 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1423, dostęp: 20.12.2019 r.

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1423
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https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1423
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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że zarysowane zagadnienie daje dobry przyczynek do zastanowienia się nad tym, czy i kiedy arbitraż jest dobrym rozwią-

zaniem w sytuacji sporu między podmiotami o wyraźnie nierównych możliwościach ekonomicznych. Można też pokusić się 

o stwierdzenie, że model przyjęty w Unii Europejskiej, w ramach którego zmuszenie konsumenta do arbitrażu jest w zasa-

dzie prawnie niemożliwe, niekoniecznie musi być bardziej efektywny w praktyce (stwierdzenie tego wymagałoby przepro-

wadzenia kompleksowych badań empirycznych), ale na pewno budzi mniejsze kontrowersje natury politycznej. 

1.4. Arbitraż organizacji religijnych

Jak już była mowa wyżej, we współczesnych Stanach Zjednoczonych usługi w zakresie ADR świadczą – zarówno komer-

cyjnie, jak i niekomercyjnie – bardzo liczne i zróżnicowane podmioty. Amerykańskie sądy twardo trzymają się zasady, 

że wybór arbitra należy do stron sporu, a zatem ani jego osoba, ani też charakter organizacji świadczącej usługi arbi-

trażowe nie wpływa co do zasady na ważność zapisu na sąd polubowny ani egzekwowalność jego wyroku. Oznacza to, 

że miejsce wśród podmiotów zajmujących się ADR znajdują sobie także organizacje o charakterze jednoznacznie religij-

nym; „współcześnie w Stanach Zjednoczonych umowy o arbitraż przed trybunałami religijnymi są zasadniczo egzekwo-

walne przed sądami powszechnymi, tak samo jak wyroki wydawane przez te instytucje”67. 

Dla przykładu powołać można sprawę Prescott v. Northlake Christian School, w której to sąd federalny utrzymał w mocy „chrześ-

cijańską klauzulę arbitrażową” (zakładającą „rozwiązywanie wszelkich sporów zgodnie z zasadami biblijnymi”), zawartą mię-

dzy szkołą a nauczycielką, która zarzuciła następnie temuż pracodawcy dyskryminację i złamanie umowy. Wyrok arbitra, 

przyznający kobiecie odszkodowanie, został utrzymany w mocy, mimo że na uzyskanie takowej kompensacji nie pozwalałoby 

prawo powszechnie obowiązujące68. Znamienne jest także orzeczenie Sądu Najwyższego Nowego Jorku w sprawie Berg v. Berg, 

gdzie podkreślone, że wyrok zapadły w arbitrażu religijnym może być obalony jedynie „przez wzgląd na porządek publiczny, 

jeżeli jego postanowienia wyraźnie łamią przepisy prawa stanowego”. Jak wskazano w literaturze, zasada ta niczym nie różni 

się od tej aplikowanej przez sądy nowojorskie do arbitrażu świadczonego przez wszelkie inne podmioty69.

Jak już była mowa w pierwszej części tego tekstu, doktryny religijne radykalnych odłamów protestantyzmu, tak istotne 

w procesie formowania się kultury amerykańskiej, wywarły też wpływ na kulturę prawą i rozwiązywanie sporów w szcze-

gólności. Jako że wyznaniowa mapa Stanów Zjednoczonych zawsze była złożona, również później pojawiały się wspólnoty 

wyznaniowe – najbardziej istotnym przykładem będą tu mormoni – sceptyczne wobec instytucji państwowych, zaleca-

jące swoim członkom unikanie procesów przed sądami powszechnymi i oferujące im własne metody rozwiązywania spo-

rów. Dopiero jednak w ostatnich dekadach, w ramach generalnej „rewolucji ADR”, alternatywne rozwiązywanie sporów 

67 N. Walter, Religious Arbitration in the United States and Canada, Santa Clara Law Review 2012, t. 52, nr 2, s. 504.

68 Pamela L. Prescott v. Northlake Christian School, et al. U.S. District Court for the Eastern District of Louisiana - 244 F. Supp. 2d 659 
(E.D. La. 2002) November 14, 2002.

69 N. Walter, Religious Arbitration…, s. 522.
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przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 
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inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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przed podmiotami o jednoznacznie religijnej proweniencji zyskało bardzo dużą popularność. Jak wskazuje prof. M. Broyde, sam 

będący doświadczonym arbitrem wyznania mojżeszowego, „niemal wszystkie co bardziej konserwatywne wspólnoty religijne 

(chrześcijaństwo ewangelikalne, katolicyzm, ortodoksyjny judaizm, islam, by wymienić najważniejsze) czują się coraz bardziej 

zepchnięte na margines prawa amerykańskiego i starają się w miarę możliwości odciąć od wielu dziedzin prawa powszech-

nego, w tym w szczególności prawa rodzinnego”70. W kontekście tej wypowiedzi warto zauważyć, że – co do zasady – roz-

strzyganie drogą ADR sporów odnoszących się do spraw rodzinnych, w tym niektórych aspektów rozwodu, jest w Stanach 

Zjednoczonych dopuszczalne, choć z pewnymi ograniczeniami nakładanymi przez prawa stanowe71.

Niektóre spośród aktywnych obecnie organizacji religijnych świadczących usługi arbitrażowe oparte są na prastarej tra-

dycji – najlepszym przykładem będzie tutaj religijne sądownictwo żydowskie. Obecnie najpopularniejszym i najbardziej 

wpływowym żydowskim trybunałem religijnym jest Beth Din of America, założony w 1960 r. w Nowym Jorku. Najważniej-

sza część jego orzecznictwa dotyczy wewnętrznych spraw wspólnoty żydowskiej, takich jak określenie statutu osobo-

wego, konwersje czy sprawy małżeńskie. Można zatem powiedzieć, że Beth Din wypełnia w tym zakresie podobne funkcje 

jak sądownictwo kościelne wobec katolików. Jednakże, oprócz tego, nowojorski trybunał świadczy także usługi arbitra-

żowe i mediacyjne w sprawach gospodarczych, orzekając w nich na podstawie żydowskiego prawa religijnego (halachy)72 

i publikując niektóre spośród swoich orzeczeń73.

Rozwiązywanie sporów przez organizacje chrześcijańskie zazwyczaj nie ma za sobą tak długiej tradycji i przybiera mniej 

sformalizowaną postać. Obecnie w całych Stanach Zjednoczonych różnego rodzaju usługi koncyliacyjne świadczą setki 

podmiotów jednoznacznie deklarujących się jako chrześcijańskie74. Historia największej z tych organizacji, Peacemaker 

Ministries, sięga 1982 r., kiedy to „grupa chrześcijańskich organizacji non-profit zajmujących się rozwiązywaniem sporów 

połączyła się i stworzyła Christian Legal Society (…) a w 1993 na jego bazie powstało Peacemaker Ministries („Peacemakers”). 

Dzisiaj ponad trzysta kościołów i organizacji należy do Peacemakers, formując w ten sposób największą w kraju, wielo-

wyznaniową, chrześcijańską organizację rozwiązującą spory”75. Bezpośrednie usługi mediacyjne i arbitrażowe świadczy 

(powiązany z Peacemakers) Institute for Christian Conciliation, oferujący m.in. „biblijną mediację” oraz „chrześcijański arbi-

traż”, „zatwierdzony przez sądy i umożliwiający uzyskanie egzekwowalnego rozstrzygnięcia”76.

W amerykańskiej literaturze pojawiają się wątpliwości odnośnie do zgodności zrównania arbitrażu religijnego z niereligijnym 

70 M. Broyde, The rise and rise of religious arbitration, Washington Post 26 czerwca 2017, https://www.washingtonpost.com/news/
volokh-conspiracy/wp/2017/06/26/the-rise-and-rise-of-religious-arbitration/, dostęp: 20.12.2019 r.

71 R. Benhalim, Religious Courts in Secular Jurisdictions: How Jewish and Islamic Courts Adapt to Societal and Legal Norms, Brooklyn Law 
Review 2019, t. 84, nr 3, s. 756-757.

72 Tamże, s. 756.

73 https://bethdin.org/decisions/, dostęp: 20.12.2019 r.

74 R.S. Shippee, Blessed are the Peacemakers: Faith-Based Approaches to Dispute Resolution, ILSA Journal of International & Comparative 
Law 2002, t. 9, nr. 1, s. 242. 

75 Tamże, s. 242-243.

76 https://www.instituteforchristianconciliation.com/, dostęp: 20.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, a konkretniej – rzecz jasna – z jej Pierwszą Nowelizacją, zawierającą m.in. postano-

wienie zakazujące ustanawiania jakiejkolwiek oficjalnej religii państwowej77. Wobec dotychczasowej, jednoznacznej postawy 

sądów stanowych i federalnych wobec zjawiska arbitrażu religijnego, dyskusja taka ma jednak wymiar czysto akademicki.

1.5. Podsumowanie

Zreferowane powyżej fakty dotyczące historii i współczesności arbitrażu w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz ich przyto-

czone – dominujące – akademickie interpretacje pozwalają na sformułowanie kilku wniosków dotyczących przede wszystkim 

uwarunkowań, które złożyły się na bezprecedensowy sukces arbitrażu i innych form pozasądowego rozwiązywania sporów 

w Ameryce. Przede wszystkim zaś historia amerykańskiego sądownictwa polubownego każe stwierdzić, że niektóre popu-

larne poglądy dotyczące jego atrakcyjności bądź nieatrakcyjności są dosyć powierzchowne. Do takich z pewnością można 

zaliczyć twierdzenie spotykane w literaturze polskiej: „zainteresowanie sądownictwem polubownym, jako metodą rozstrzy-

gania sporów, uzasadnione jest faktem, że orzeczenia sądów polubownych posiadają moc prawną równą orzeczeniom sądów 

państwowych. Tylko bowiem wtedy, gdy sąd polubowny ma możność rozstrzygnięcia sprawy nie obok, ale zamiast sądu pań-

stwowego, można w ogóle mówić o zaletach arbitrażu w stosunku do państwowego wymiaru sprawiedliwości”78. Jak wyka-

zano powyżej, przez większą część historii Ameryki arbitraż rozwijał się całkiem dobrze mimo tego, że sądy powszechne 

miały w najlepszym przypadku ambiwalentny stosunek do możliwości szerokiego uznawania rozstrzygnięć arbitrażowych. 

Sankcja prawa powszechnego niewątpliwie więc arbitrażowi sprzyja, ale wcale nie jest konieczna, aby stał się on popularny; 

w Stanach Zjednoczonych uzyskanie tej sankcji było raczej skutkiem sukcesu arbitrażu w praktyce, a nie jego przyczyną79. 

Ponadto historia i współczesny obraz arbitrażu w Ameryce pozwala na sformułowanie dalszych wniosków odnoszących się 

do możliwych politycznych kontrowersji wokół takiej metody rozwiązywania sporów jak również roli różnego rodzaju wspól-

not ludzkich w tworzeniu alternatyw wobec postępowania sądowego. 

Tradycja i kultura polityczna Ameryki w zasadzie od zawsze zawiera w sobie istotny pierwiastek indywidualizmu 

oraz oporu wobec władzy. Począwszy od radykalnych doktryn protestanckich kolonistów poprzez rewolucję ame-

rykańską, tendencje antyfederalne aż po ruchy kontrukulturowe drugiej połowy XX w., w Ameryce występuje 

szeroko – w bardzo różnych ideowych formach – swoisty sceptycyzm wobec władzy publicznej oraz chęć szuka-

nia wobec niej alternatywy. Takie elementy polityczno-ideowe bez wątpienia sprzyjają unikaniu kontaktów także 

z władzą sądowniczą.

77 N. Walter, Religious Arbitration…, s. 542.

78 Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne…, s. 19.

79 B.L. Benson, An Exploration…, s. 497 i nast.
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Rozwój ekonomiczny i powstawanie nowych dziedzin działalności gospodarczej leży już u zarania amerykańskiego 

arbitrażu kupieckiego w XVIII w. Następnie wielki rozwój arbitrażu handlowego nastąpił w Ameryce drugiej połowy 

XIX w., a więc w warunkach bezprecedensowego rozwoju gospodarczego i szybkiego wdrażania nowych technolo-

gii i modeli biznesowych. W takich warunkach sądownictwo powszechne nie było w stanie zapewnić efektywnego 

i fachowego rozstrzygania wielu sporów handlowych.

Kryzys sądownictwa powszechnego; złożony, ograniczający jego możliwości szybkiego i efektywnego rozstrzygania 

sporów niemal wszelkich kategorii i dlatego powszechnie odczuwalny przez Amerykanów, stał się główną przyczyną 

współczesnej „rewolucji ADR”. Odpowiedzią na tę niemoc trzeciej władzy był – podobnie jak sto lat wcześniej w śro-

dowiskach biznesowych – oddolny proces rozwijania starych i tworzenia nowych metod alternatywnego rozwiązy-

wania sporów. 

Bezpośrednia interwencja władzy publicznej przyczyniła się do sukcesu amerykańskiego arbitrażu i innych form ADR 

jedynie w ograniczonym zakresie. Należy raz jeszcze podkreślić, że arbitraż handlowy rozwinął się w XIX w. przy bier-

nej postawie legislatywy oraz względnej wrogości judykatury, której ostateczne przełamanie drogą ustaw stanowych 

i federalnych w latach 20. następnego stulecia było odpowiedzią polityczną na oddolną działalność środowisk bizne-

sowych, zwieńczoną konsekwentnym i skutecznym lobbingiem. W przypadku „rewolucji ADR” pół wieku później 

władze publiczne zareagowały na nowe tendencje społeczne szybciej i od razu bardzo przychylnie, co z pewnością 

znacznie ułatwiło popularyzację ADR, ale raczej nie było tu czynnikiem decydującym. Jedynie w przypadku zbioro-

wych stosunków pracy mamy do czynienia z sytuacją, w której arbitraż stał się dominującym sposobem rozstrzygania 

sporów przede wszystkim dzięki bezpośredniej i radykalnej interwencji prawodawcy federalnego. 

Arbitraż najlepiej sprawdza się (a na pewno jest relatywnie niekontrowersyjny) w sporach handlowych (B2B), w któ-

rych żadna ze stron nie dysponuje znaczącą przewagą ekonomiczną nad drugą. Taki wstępny wniosek można posta-

wić mając w pamięci problem, którym stała się dla arbitrażu handlowego kartelizacja amerykańskiej gospodarki 

pod koniec XIX w. oraz współczesne kontrowersje polityczne wokół adhezyjnych umów arbitrażowych przedkłada-

nych indywidualnym pracownikom przez pracodawców oraz konsumentom przez usługodawców. 

W alternatywnym rozstrzyganiu sporów dużą rolę mogą odegrać naturalnie istniejące wspólnoty, takie jak 

grupy religijne czy wspólnoty sąsiedzkie, które z powodzeniem prowadzą działalność koncyliacyjną w całych 

Stanach Zjednoczonych. 

Reasumując, raz jeszcze warto podkreślić najważniejszy wniosek płynący z niniejszego opracowania: w przypadku Stanów 

Zjednoczonych mamy niewątpliwie do czynienia z uwarunkowanym przede wszystkim gospodarczo oraz ideowo, oddol-

nym rozwojem arbitrażu, dla którego ustawodawstwo państwowe tworzyło – i to nierzadko z opóźnieniem – ramy umoż-

liwiające dalszy wzrost popularności i efektywności. 



35

R A POR T  \\\  MONITORING LEGISL AC JI  \\\   W Y BR A NE Z AG AGNIENI A  –  IV K WA RTA Ł 2019

–  35  /  40  –

mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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2.1. Francja

2.1.1. Uwagi wprowadzające

Francja od wielu lat cieszy się reputacją wiodącego centrum 

arbitrażu międzynarodowego. Na ten fakt składa się wiele 

czynników. Po pierwsze Francja jako jeden z pierwszych kra-

jów na świecie, przyjęła regulacje arbitrażowe przez uchwale-

nie dwóch dekretów w latach 1980-1981 (na długo przed Anglią 

i Szwajcarią). Po drugie w Paryżu znajduje się jedna z najważ-

niejszych instytucji arbitrażowych Międzynarodowa Izba Han-

dlowa (ICC). Po trzecie według sondażu przeprowadzonego 

przez portal Global Arbitration Review Paryż jest drugim ośrod-

kiem pod względem najbardziej preferowanych miejsc do prze-

prowadzania arbitrażu w skali światowej. Po czwarte francuskie 

sądy polubowne i naukowcy od dawna słyną ze swojego wkładu 

w tą dziedzinę oraz jej rozwój. Francja również klasyfikuje się 

wysoko w rankingach dotyczących reprezentacji arbitrów. Dla 

przykładu w 2018 r. w przypadku arbitrażu ICC francuscy arbitrzy
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI



38

R A POR T  \\\  MONITORING LEGISL AC JI  \\\   W Y BR A NE Z AG AGNIENI A  –  IV K WA RTA Ł 2019

–  35  /  40  –

mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 
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tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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byli na drugim miejscu pod względem najczęstszego występowania w sporach1. Te fakty oraz wyjątkowo pro arbitrażowe 

regulacje prawne sprawiają, że Francja od wielu lat znajdujące się w czołówce państw, w których najczęściej jest realizo-

wane postępowanie arbitrażowe. 

2.1.2. Podstawy prawne

W przeciwieństwie do systemu angielskiego, cechą charakterystyczną francuskiej regulacji prawnej w zakresie arbitrażu 

jest wyodrębnienie krajowej regulacji arbitrażowej od regulacji międzynarodowej. Jednak doktryna wskazuje, że te istnie-

jące w przepisach prawnych odmienności nie dotyczą kwestii zasadniczych, lecz rozwiązań szczegółowych, które różnią 

się przede wszystkim większą elastycznością arbitrażu międzynarodowego. Zgodnie z główną zasadą arbitraż krajowy, jak 

i międzynarodowy polega na założeniu, że strony pozostające w sporze mogą oczekiwać jego rozwiązania poza sądem 

powszechnym, a więc w sądach polubownych. Do zaistnienia arbitrażu są potrzebne trzy elementy. Musi zaistnieć spór, 

który może być poddany pod rozstrzygnięcie arbitra. Wynikiem przeprowadzenia arbitrażu, powinno być orzeczenie 

równoważne z orzeczeniem sądu państwowego2. 

Francuskie prawo arbitrażowe zostało uregulowane przede wszystkim w kodeksie cywilnym w art. 2059-2061 (Code Civil). 

Wymienione przepisy wyznaczają obszar zdatności arbitrażowej oraz zdolności arbitrażowej podmiotów. Szczegółowa regu-

lacja została zawarta w kodeksie postępowania cywilnego3. Pierwszy francuski kodeks postępowania cywilnego wywodził 

się z czasów Napoleona z 1806 r. W XX w. francuska ustawa przechodziła istotne zmiany. Gruntowna zmiana nastąpiła 

w 1973 r. i następnie wchodziły w życie kolejne dekrety. Ostatnia zmiana została przeprowadzona w 2011 r. Dekretem nr 

2011-48 z 13 stycznia 2011 r. w całości zostały zmienione przepisy dotyczące arbitrażu. Arbitraż krajowy został uregulo-

wany w IV księdze francuskiego KPC, w art. 1442-1503 oraz w art. 2059-2061, natomiast arbitraż międzynarodowy został 

zawarty w art. 1504-1527 francuskiego KPC. Co do zasady, jak już wspomniałam, rozróżnienie na arbitraż krajowy i między-

narodowy ma w systemie francuskim istotne znaczenie, gdyż teoretycznie regulacje arbitrażu krajowego nie mają zastoso-

wania do arbitrażu międzynarodowego4.

Francja jest stroną konwencji nowojorskiej z 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażo-

wych, jednakże zastrzegła zasadę wzajemności uznawalności wyroków arbitrażowych. Francja podpisała również kon-

wencję genewską, konwencję waszyngtońską5, Traktat Karty Energetycznej, jak również jest stroną 115 bilateralnych 

1 I. C. Popova, P. Taylor, R. Zamour, The European Arbitration Review 2020, https://globalarbitrationreview.com/insight/the-european-
arbitration-review-2020/1209795/france, dostęp: 18.12.2019 r.

2 J.-L. Delvolve, G. H. Pointon, J. Rouche, French arbitration law and practice. A Dynamic Civil Law Approach to International Arbitration, 
s.15-16. 

3 Z fr. code de procedure civile-CPC.

4 Raport Instytutu…, s. 23. 

5 Konwencja o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między państwami i obywatelami innych państw sporządzona w Waszyngtonie 
18 marca 1965 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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umów o ochronie i promocji inwestycji zagranicznych6. Należy podkreślić, że Francja nie przyjęła do swojego prawo-

dawstwa wzoru ustawy modelowej UNCITRAL z 1985 r., który jest bardzo powszechny na całym świecie. Francja jest 

znana z długiej, rodzimej tradycji sądownictwa polubownego, być może dlatego została podjęta decyzja o nieprzyjmo-

waniu wzoru ustawy UNCITRAL7. Nieustępująca popularność Paryża świadczy o tym, że nieprzyjęcie wspomnianej 

ustawy nie zaszkodziło rozwojowi i atrakcyjności francuskiego arbitrażu8.

We Francji istnieje szereg regulacji pozaustawowych. Organizacje arbitrażowe oraz sądy polubowne funkcjonują w opar-

ciu o francuskie prawo oraz wypracowane przed siebie regulaminy arbitrażowe i zasady.

2.1.3. Wybrane instytucje arbitrażowe we Francji

2.1.3.1. Zdatność arbitrażowa

Zakres zdatności arbitrażowej został zawarty w art. 2059 francuskiego kodeksu cywilnego, zgodnie z którym każda osoba 

może zgodzić się na arbitraż, w odniesieniu do spraw, którymi sama może swobodnie rozporządzać, jednak muszą one 

mieć charakter majątkowy.

Jednak kolejny art. 2060 wprowadza pewne ograniczenia. Zdatności arbitrażowej nie mają sprawy dotyczące stanu 

cywilnego i zdolności prawnej, rozwodu i separacji sądowej małżonków, również spory dotyczące władz i instytucji 

publicznych – a zatem wszystkie sprawy z zakresu porządku publicznego. Art. 2061 ustawy wprowadza zasadę domnie-

mania zgody na arbitraż, chyba że druga strona, z którą dany podmiot chce zawrzeć umowę arbitrażową przeniósł prawa 

i obowiązki w inny sposób9.

Warto podkreślić, iż sprawy ograniczenia zdatności arbitrażowej znajdujące się w kodeksie cywilnym nie mają zastosowa-

nia do arbitrażu międzynarodowego10. 

2.1.3.2. Pozycja prawna arbitra

Arbiter – zgodnie z art. 1456 francuskiego kodeksu postępowania cywilnego – przed zaakceptowaniem mandatu musi 

ujawnić wszelkie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na jego niezależność lub bezstronność. Wymóg dotyczy również 

niezwłocznego ujawnienia wszelkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na jego niezależność po objęciu mandatu.  

6 https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/72/france?type=bits, dostęp: 17.12.2019.

7 R. Wojciechowski, Przepisy francuskiego kodeksu postępowania cywilnego, o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem., 
ADR, 4/2009, s. 167. 

8 R. Wojciechowski, Przepisy...s.167.

9 Zob. art. 2059-2061 francuskiego kodeksu cywilnego, http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf, dostęp: 17.12.2019 r.

10 Raport Instytutu…, s. 25. 
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Na podstawie orzecznictwa przyjęto rozwiązanie, że nieujawnienie takich okoliczności, może prowadzić do uchylenia 

wyroku arbitrażowego, w szczególności, gdy istnieje podejrzenie, że mogą one mieć wpływ na przyjęte rozwiązanie 

przez arbitra i budzić uzasadnione wątpliwości co do niezależności lub bezstronności arbitra11. 

Zgodnie z art. 1142 francuskiego kodeksu cywilnego, odpowiedzialność arbitrów ma charakter odpowiedzialno-

ści umownej. Roszczenia cywilne mogą być wytoczone w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy arbiter nie zastoso-

wał określonych przepisów proceduralnych, po drugie w przypadku, gdy bez słusznej przyczyny zrzekł się mandatu, 

i po trzecie gdy zataił informacje o sobie, które mogłyby doprowadzić do jego odwołania. Jednakże, arbitrzy podobnie 

jak sędziowie sądów państwowych, są chronieni immunitetem w zakresie w jakim wykonują mandat12.

2.1.3.3. Zapis na sąd polubowny

Zapis na sąd polubowny powinien zostać zawarty na piśmie. Zgodnie z art. 1442 francuskiego kodeksu postępowania 

cywilnego strony mogą przewidzieć, że będzie on zawarty w formie klauzuli umownej lub umowy arbitrażowej zawartej 

przez strony już po powstaniu sporu. Natomiast co ciekawe, zgodnie z art. 1507 francuskiego kodeksu postępowania 

cywilnego13 w arbitrażu międzynarodowym nie ma wymogu formalnego co do formy pisemnej. 

2.1.3.4. Stałe sądy arbitrażowe

Do najważniejszych stałych sądów arbitrażowych we Francji należy International Court of Arbitration ustanowiony 

w 1923 r. jako sąd polubowny przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, który jest uważany za jeden z naj-

bardziej znanych stałych sądów arbitrażowych na świecie. Działa w formie stowarzyszenia pożytku publicznego. Od 

początku istnienia do dzisiaj sąd nadzorował ponad 24 000 postepowań arbitrażowych dla 142 państw14. Według 

najnowszych danych opublikowanych przez International Court of Arbitration w 2018 r. sąd zarządzał 842 sprawami, co 

stanowi drugą najwyższą liczbę zarejestrowanych spraw w jego historii15. Istniejąca od niespełna stu lat tradycja sądu 

arbitrażowego miała ogromny wpływ na rozwój tej instytucji we Francji. 

Kolejną znaną organizacją arbitrażową jest Centre de Mediation et d’arbitrage de Paris (CMAP), która początkowo zaj-

mowała się tylko mediacją, jednak ze względu na rosnące zapotrzebowanie na rynku, wprowadziła również arbitraż 

w zakres usług. Początkowe zainteresowanie mediacją, dziś w widoczny sposób wpływa na prowadzenie postepowań 

11 Ibidem, s. 28.

12 Raport Instytutu…, s. 28.

13 Zob. art. 1507 CPC https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023450606&cidTexte=LEGITEX-
T000006070716&dateTexte=20141109, dostęp: 18.12.2019 r.

14 https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/icc-international-court-arbitration/, dostęp: 18.12.2019 r.

15  ICC Arbitration figures reveal new record for awards in 2018, https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-arbitration-figures-
reveal-new-record-cases-awards-2018/, dostęp: 18.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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arbitrażowych, poprzez przenoszenie tradycji mediacyjnych do arbitrażu. Przed wszczęciem postepowania arbitrażo-

wego CMAP ocenia, czy mediacja nie byłaby lepszym rozwiązaniem w danym przypadku16. 

Konkurencyjną organizacją arbitrażową dla ICC, powstałą w 2012 r., jest Association Francais de l’Arbitrage (AFA). Zajmuje 

się arbitrażem handlowym oraz prowadzi mediacje17. 

2.1.4. Wybrane nowatorskie rozwiązania we francuskim arbitrażu

Jednym z ciekawszych rozwiązań, charakterystycznym dla francuskiego ustawodawstwa jest instytucja amiable compo-

siteur, w tłumaczeniu na język polski „przyjaznego rozjemcy”. Jest to nazwa specjalna na sędziego, który jako wspólny 

przyjaciel obu stron sporu ma za zadanie postępować w sposób przyjacielski, a jednocześnie pośredniczyć w rozwiązy-

waniu sporu. Wraz z doprowadzeniem do zgody, wydaje on wyrok równy mocą wyrokowi arbitra. Amiable compositeur nie 

jest zobowiązany do stosowania sensu stricte prawa określonego państwa. W postepowaniu może się kierować zasadami 

słuszności jak również poszczególnymi normami lub ogólnymi zasadami wybranego przez siebie systemu prawnego. 

Granicę postępowania przyjaznego rozjemcy stanowi wymóg zachowania klauzuli porządku publicznego. O nowoczes-

ności instytucji świadczy fakt, iż strony mogą wyznaczyć sędziego sądu powszechnego, aby orzekał jako przyjacielski 

rozjemca bez uprzedniego zawarcia porozumienia arbitrażowego18.

We Francji wyróżnia się występowanie dwóch podobnych instytucji: zarówno skargi o uchylenie wyroku sądu arbitra-

żowego, jak i apelacji od takiego orzeczenia, co jest uważane za ewenement w skali światowej. Ze statystyk wynika, 

że w latach 1981-1992 r. zdecydowanie częściej występującym środkiem zaskarżenia była skarga o uchylenie wyroku, 

która pojawiała się w 77,34%19. Przesłanki uchylenia wyroku sądu arbitrażowego pozostały te same co przed ostatnią 

nowelizacją. Jedną z przesłanek jest pogwałcenie jednej z zasad porządku publicznego przez arbitra, przede wszystkim 

zasady równego traktowania stron sporu (art. 1492 (5) i art. 1520 (5) francuskiego KPC). Jednak zostało wprowadzone 

pewne novum. Zgodnie z art. 1522 francuskiego KPC strony mogą w dowolnym momencie wydać oświadczenie o zrzek-

nięciu się prawa do skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego. Zmiana nastąpiła również co do terminu wniesienia 

skargi, która obecnie wynosi miesiąc od momentu dowiedzenia się przez strony o wyroku20. Stanowi to dobry przykład 

dla innych regulacji prawnych, ponieważ przyspiesza to postepowanie i daje pewność prawa. W polskim systemie termin 

do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego wynosi dwa miesiące21. 

16 Raport Instytutu…, s. 29.

17 Oficjalna strona internetowa AFA, http://www.afa-arbitrage.com/en/, dostęp: 18.12.2019 r.

18 R. Wojciechowski, Przepisy...s.167-168.

19 Ibidem…s. 168.

20 K. Ryszkowski, Klauzula…, s. 157.

21 Zob. art. 1208 §1 kodeksu postepowania cywilnego, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/
D19640296Lj.pdf, dostęp: 18.11.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Innym ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzona nowelizacją Międzynarodowej Izby Handlowej z 1 marca 2017 r.  

przyspieszona procedura dla postepowań. Dotyczy ona postępowań, których wartość sporu w dniu wszczęcia 

postepowania nie przekracza 2 mln dolarów, chyba że strony postanowią zrezygnować z tej procedury i wybiorą 

tryb standardowy. Przyspieszona procedura dotyczy podmiotów, które zawarły umowę arbitrażową po 1 marca 

2017 r. Takie rozwiązanie jest skierowane przede wszystkim do rozpoznawania sporów pomiędzy małymi i średnimi 

przedsiębiorcami, i jest uregulowane w Regulaminie przyśpieszonego postępowania przed sądem polubownym przy 

Międzynarodowej Izbie Handlowej22.

We francuskiej regulacji prawnej dotyczącej arbitrażu występuje instytucja tierce opposition czyli sprzeciw osoby 

trzeciej. Co do zasady francuski ustawodawca nie wprowadził postanowień dotyczących udziału osoby trzeciej w sto-

sunku do stron w postepowaniu arbitrażowym. Osoba trzecia pojawia się dopiero na etapie zaskarżenia wyroku sądu 

polubownego. Zgodnie z art. 1481 francuskiego KPC wyrok arbitrażowy może zostać zaskarżony w drodze sprzeciwu 

przez osobę trzecią przed sądem państwowym, który byłby właściwy w razie braku zawarcia porozumienia arbitra-

żowego23. Przesłanką zastosowania tierce opposition jest wydanie wyroku arbitrażowego jedynie w ramach arbitrażu 

krajowego. Zgodnie z art. 582 i 583 francuskiego KCP, omawiana instytucja polega na przyznaniu osobie trzeciej, nie-

uczestniczącej w postępowaniu arbitrażowym, dla której wyrok niekorzystnie wpływa na jej sferę prawna, możliwo-

ści wystąpienia do sądu, który orzekał w sprawie, z żądaniem ponownego otwarcia postępowania i zmiany orzeczenia 

w zakresie, w jakim wyrok dotyka interesu tej osoby24. Jest to ciekawe uprawnienie z uwagi, na fakt, że osoba trzecia 

nie jest stroną porozumienia arbitrażowego25.

2.1.5. Konkluzje 

Arbitraż we Francji jest generalnie oceniany wysoko na tle innych państw. Wpływ na to ma przede wszystkim długo-

letnia tradycja, sądownictwo państwowe pro arbitrażowe, oraz sądy arbitrażowe, które wciąż rozwijają tradycję i pod-

trzymują popularność alternatywnych metod prowadzania sporów w tych kraju. Z pewnością funkcjonujące pewne 

unikatowe rozwiązania francuskiego arbitrażu świadczą o tym, że pewna niekonwencjonalność może dobrze wpły-

wać na jego rozwój. Do takich rozwiązań należą instytucje takie jak: amiable compositeur, tierce opposition czy istnienie 

dwóch podobnych zasad kontroli orzeczeń arbitrażowych: skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, jak i apelacji. 

22 Regulamin przyspieszonego postępowania z 1 marca 2017 r.: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/expedited-
procedure-provisions/, dostęp: 18.11.2019 r.

23 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006412677&cidTexte=LEGITEXT000006070716&-
dateTexte=20080130, dostęp: 19.12.2019 r.

24 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410921&cidTexte=LEGITEXT000006070716&-
dateTexte=19760101, dostęp: 19.12.2019 r.

25 G. Suliński, Osoba trzecia w arbitrażu handlowym, 2018, s.159-161.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

Joanna Fedorczyk

2.2. Hiszpania

Choć Hiszpania nie jest postrzegana jako wzór rozwiązań prawnych w zakresie arbitrażu, to jednak hiszpańskie prawo arbitra-

żowe zawiera liczne rozwiązania nieznane w naszym kraju, które mogą stanowić źródło inspiracji dla polskiego ustawodawcy.

2.2.1. Zdatność arbitrażowa

Rozpoczynając rozważania na temat regulacji arbitrażowej w Hiszpanii, warto określić zakres zdatności arbitrażowej, czyli 

dopuszczalności dokonania zapisu na sąd polubowny. Zgodnie z hiszpańskimi regulacjami prawnymi, zakres zdatności arbi-

trażowej obejmuje sprawy, którymi można swobodnie rozporządzać zgodnie z prawem. Jednak z tego zakresu zgodnie 

z ustawą arbitrażową - Ley de arbitraje26, wyraźnie wyłączono sprawy pracownicze. 

Co ciekawe, ustawa zawiera rozwiązanie statuujące domniemanie istnienia zapisu na sąd polubowny w sytuacji, gdy 

w pozwie i odpowiedzi jedna ze stron powołuje się na niego, a druga temu nie zaprzeczy (art. 9 ust. 5 tejże ustawy).

2.2.2. Arbitrzy

Kolejnym interesującym przepisem jest unormowanie pozwalające stronom postepowania arbitrażowego na wybór 

dowolnej liczby arbitrów. Jedynym warunkiem jest zachowanie liczby nieparzystej. Dopiero w przypadku braku porozu-

mienia spór poddany zostanie pod rozstrzygnięcie jednego. Trzeba się jednak liczyć z dodatkowymi wymogami, bowiem 

w przypadku zespołu orzekającego składającego się z tylko jednej osoby musi być ona prawnikiem. Przy składzie liczą-

cym co najmniej trzech rozjemców wykształcenie prawnicze powinien posiadać przynajmniej jeden z nich. 

O ile strony nie ustalą inaczej, obywatelstwo nie ma znaczenia dla możności pełnienia funkcji arbitra. Wymogiem stawia-

nym przez ustawę pozostaje jednak posiadanie przez osoby fizyczne pełni praw publicznych. 

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z osobą fizyczną czy instytucją arbitrażową, zgoda arbitra na jego nominację 

skutkuje zobowiązaniem do rzetelnego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonego zadania. W przeciwnym razie 

ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające ze złej wiary, rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

26 Hiszpańska ustawa arbitrażowa, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Ley 60/2003 de Arbitraje, https://www.boe.es/eli/
es/l/2003/12/23/60/con, dostęp: 15.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

2.2.3. Arbitraż testamentowy

Jednym z najbardziej nowatorskich hiszpańskich rozwiązań jest instytucja arbitraje testamentario (arbitrażu testamen-

towego), która dla wielu systemów prawa pozostaje nieznana. Jednak hiszpański ustawodawca przewidział możliwość 

zapisu na sąd polubowny w testamencie. Tym samym przyzwolił na tytułowy sposób rozwiązywania sporów o podział 

spadku lub jego zarząd między spadkobiercami (herederos no forzosos) a zapisobiercami. 

2.2.4. Inne charakterystyczne rozwiązania

Niewątpliwie ułatwieniem zaproponowanym przez hiszpańskiego ustawodawcę jest możliwość przyznana stronie twierdzącej, 

iż nie zna języka. W takiej bowiem sytuacji dysponuje ona prawem do wysłuchania, sprzeciwu i obrony w języku, którym się 

posługuje. Przy czym zaznaczyć trzeba, iż skorzystanie z tego udogodnienia nie może skutkować paraliżowaniem postępowania. 

Co więcej, orzeczenie w sprawie powinno zapaść w ciągu 6 miesięcy od dnia wniesienia odpowiedzi na pozew lub upływu 

terminu na dokonanie tejże czynności. Wskazany okres może zostać przedłużony przez arbitrów na czas nie dłuższy niż 

2 miesiące, lecz jedynie w uzasadnionych przypadkach i przy braku odmiennych uzgodnień stron. Kwestią sporną pozo-

staje, czy wskazane ograniczenie jest wystarczającym dla zapewnienia szybkości postępowania oraz czy, z drugiej strony, 

nie godzi w powinność rzetelnego prowadzenia go.

2.2.5. Memorando de Entendimiento, czyli ku zjednoczeniu

Na podstawie obserwacji zmian zachodzących w hiszpańskim prawie arbitrażowym, można wysnuć tezę, że Hiszpania nie 

chce pozostawać w tyle i rozwija się w tym zakresie. Udowadnia to, nowelizując ustawę arbitrażową Ley de arbitraje 2003, 

ale przede wszystkim wydarzeniem z dnia 18 grudnia 2017 r. Wtedy to przedstawiciele Cámara de Comercio de España, 

Cámara de Comercio de Madrid i Corte Civil y Mercantil de Arbitraje podpisali dokument Memorando de Entendimiento 

celem ujednolicenia działań arbitrażowych Corte Española de Arbitraje, Corte de Arbitraje de Madrid oraz CIMA. Efektem 

miało być utworzenie zjednoczonego trybunału arbitrażowego dla arbitrażu o charakterze międzynarodowym. Działanie 

to wytłumaczone zostało chęcią wzmocnienia przywództwa Hiszpanii jako międzynarodowego centrum rozwiązywania 

konfliktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Ameryki Łacińskiej. Uznano, iż funkcjonowanie, a tym 

samym konkurowanie, trzech oddzielnych podmiotów utrudniało uznawanie ich za wzorzec do naśladowania. Zaznaczono 

również, iż integracja innych hiszpańskich sądów arbitrażowych, szczególnie tych powiązanych z izbami handlowymi, pod-

dawana jest negocjacjom27. 

27 Acuerdo de colaboración. La Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Madrid y CIMA ponen las bases para crear 
una única Corte de Arbitraje Internacional. https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/ndp_unifcacion_cortes_arbitraje.pdf, 
dostęp: 30.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

Corte Española de Arbitraje poinformowało w październiku 2019 r. o utworzeniu, po 2 latach pracy nad projektem,  

Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) 28. Do grona założycieli, niedawno dołączyła Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid jako partner strategiczny.

Rysunek 1. Założyciele Centro Internacional de Arbitraje de Madrid.

Źródło: http://www.arbitramadrid.com/documents/20181/22826/Noticia-Centro+Internacional+de+Arbitraje+de+Madrid/40addfb3-3ebc-4836-85e5-2ae8c60fd35a.

Celem działalności CIAM będzie rozwiązywanie konfliktów o charakterze międzynarodowym, zgodnie z art. 3 ustawy 

arbitrażowej Ley de Arbitraje 60/2003. Nie będzie zatem zajmować się arbitrażem krajowym. Tym samym, nowo powo-

łana instytucja będzie właściwa w przypadkach, gdy:

• umowa arbitrażowa wskazuje na CIAM, 

• umowa arbitrażowa, podpisana po 1.01.2020 r., wskazuje na któregokolwiek z czterech inicjatorów. 

Sprawami o charakterze międzynarodowym, dla których zapis na sąd polubowny wynika z umów podpisanych przed 

dniem 1 stycznia 2020 r., czyli datą rozpoczęcia działalności przez CIAM, początkowo zajmą się wskazane w umowie 

instytucje. Stronom zostanie jednak zaproponowane rozważenie przekazania sporu do CIAM, a w razie wyrażenia przez 

nie zgody sprawa zostanie przedłożona nowo powstałemu podmiotowi. Natomiast postępowania o charakterze ponad-

państwowym już wszczęte będą nadal prowadzone przez ten sam podmiot, aż do jego zakończenia, bez żadnych zmian.29 

Tabela 1. Właściwość CIAM.

Arbitraż międzynarodowy zainicjowany 
01.01.2020 r. lub później i wynikający 

z umowy arbitrażowej podpisanej przed 01.01.2020 r.                                                                       podpisanej po 01.01.2020 r.

wyznaczającej Corte de Arbitraje de Madrid zarządzany przez Corte Arbitraje de Madrid, 
chyba, że strony zgodzą się na poddanie sprawy 
pod rozstrzygnięcie CIAM

zarządzany przez CIAM

wyznaczającej CIAM zarządzany przez CIAM zarządzany przez CIAM

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.arbitramadrid.com/documents/20181/22826/CIAM.+Nota+que+acompa%C3%B1a+el+banner.pdf/
fc7a0827-0607-4ae6-9ac0-2be2ac762259.

28 Corte Española de Arbitraje, Se constituye el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, 16.10.2019, http://corteespanolaarbitraje.
es/?p=5283#prettyPhoto (dostęp: 30.12.2019).

29 Nuevas normas aplicables a los convenios arbitrales suscritos a partir del 01.01.2020, Corte de Arbitraje de Madrid, 25.10.2019, http://
www.arbitramadrid.com/documents/20181/22826/CIAM.+Nota+que+acompaña+el+banner.pdf/fc7a0827-0607-4ae6-9ac0-
2be2ac762259, dostęp: 30.12.2019 r.

http://www.arbitramadrid.com/documents/20181/22826/Noticia-Centro+Internacional+de+Arbitraje+de+Madrid/40addfb3-3ebc-4836-85e5-2ae8c60fd35a
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Jak już zostało wspomniane, CIAM powstało w wyniku połączenia: dwóch izb handlowych oraz stowarzyszenia prywat-

nego w jedną instytucję, co z pewnością było nie lada wyzwaniem z punktu widzenia prawnego. 

Powyższe zmiany niewątpliwie wskazują na daleko idący rozwój instytucji arbitrażu w omawianym państwie. CIAM 

określony został nawet mianem „kamienia milowego dla promocji kraju”30. Dzisiaj trudno jednak przewidzieć, czy 

Hiszpanie są w stanie znaleźć się na pierwszych miejscach w rankingach krajów sprzyjających pozasądowemu rozwią-

zywaniu sporów. 

Joanna Fedorczyk

2.3. Szwecja

Sądownictwo polubowne w Szwecji ma długoletnią tradycję. Przyczyniać się to może do międzynarodowej reputacji tego 

kraju jako państwa o wysokim stopniu wydajności systemu wymiaru sprawiedliwości, jak i szacunku dla praworządno-

ści. Popularność szwedzkiego systemu przestaje dziwić, gdy zwróci się uwagę na działalność ustawodawcy. Regulacje 

dotyczące arbitrażu zostały bowiem znowelizowane w 2019 r., co świadczy o podejściu narodu do kwestii pozasądowego 

rozstrzygania sporu. 

2.3.1. Zdatność arbitrażowa

Kwestia zdatności arbitrażowej została szeroko uregulowana, bowiem szwedzka ustawa arbitrażowa - The Swedish 

Arbitration Act31 przewiduje, iż przysługuje ona wobec spraw, co do których strony mogą zawrzeć ugodę. Regulacja 

ustawowa nie ogranicza się jednak jedynie do tego sformułowania. Ustawodawca wskazał bowiem nie tylko na kryte-

rium zgodności ugodowej, ale również możliwość rozstrzygania sporów dotyczących istnienia określonych faktów. Co 

więcej, umowa stron może dotyczyć przyszłych sporów wynikających ze stosunku prawnego określonego w umowie, 

a arbitrzy mają prawo orzekania w sprawach uzupełnienia luk w umowie, jak i o skutkach cywilnych wynikających 

z prawa konkurencji.

30 A. González, L. Saralegui, El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, una buena noticia, 24.10.2019, Cinco Días, https://cincodias.
elpais.com/cincodias/2019/10/23/legal/1571847431_696187.html, dostęp: 30.12.2019 r.

31 The Swedish Arbitration Act, https://sccinstitute.com/media/408924/the-swedish-arbitration-act_1march2019_eng.pdf, dostęp: 
30.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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2.3.2. Zapis na sąd polubowny

Koncentrując się na szwedzkich przepisach dotyczących arbitrażu nie sposób nie zwrócić uwagi na śmiałe posunięcie ze 

strony ustawodawcy, jakim jest sposób zapisu na sąd. Tylko nieliczne kraje zdecydowały się na odstąpienie od formy 

pisemnej umowy o arbitraż, a wśród nich właśnie Szwecja. 

The Swedish Arbitration Act nie przewiduje wymogu zachowania formy pisemnej. Tym samym, do związania zapisem na sąd 

polubowny może dojść również w przypadku ustnego porozumienia, biernego zachowania strony (dorozumianej zgody) 

czy ustalonych zwyczajów. Niemniej jednak w znaczącej liczbie przypadków mamy do czynienia z umową na piśmie ze 

względów procesowych, tj. mając na celu uniknięcie problemów dowodowych.

2.3.3. Szczególne tryby postępowania

Kolejnym przykładem innowacyjnych rozwiązań obowiązujących w Szwecji są procedury oferowane przez The Arbitration 

Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC). Z regulaminu SCC wynika, że strony decydujące się na przeprowa-

dzenie postępowania przez tę instytucję mają możliwość skorzystania z przyspieszonego arbitrażu (Expedited Arbitration) 

oraz awaryjnego arbitra (Emergency Arbitrator).

Pierwsza z wymienionych jest odpowiednia w sytuacji disputes of a simpler nature (nieskomplikowanych sporów). Rozu-

miana jako procedura przyspieszona wiąże się z tym, że strony mogą złożyć ograniczoną liczbę pisemnych wniosków, jak 

również związane są terminem na ich złożenie. Co więcej, rozstrzygnięcie wydawane jest przez jednego arbitra, a postę-

powanie jest jednoinstancyjne. Oznacza to, że nie ma możliwości odwołania, a termin na wydanie wyroku wynosi 3 mie-

siące od daty skierowania sprawy do arbitra.

Z kolei instytucja awaryjnego arbitra-Emergency Arbitrator to nie tylko intrygująca nazwa, ale rozwiązanie określane 

mianem quick decision on interim measures, tj. dla uzyskania decyzji w sprawie środków tymczasowych. W takim przy-

padku strona może liczyć na otrzymanie decyzji w ciągu zaledwie 5 dni od daty skierowania wniosku do arbitra, który, 

co ciekawe, wyznaczany jest w czasie 24 godzin od otrzymania wniosku o emergency decision (nagłą decyzję). SCC jest 

jedną z pierwszych na świecie instytucji oferujących to rozwiązanie. 

2.3.4. Instytucja summary review

Okazuje się jednak, że wyroki arbitrażowe poddawane są tzw. summary review. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tych 

wydawanych przez sądy powszechne nie są natychmiastowo wykonalne. 
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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2.3.5. Instytucja leave to appeal

Choć postępowanie o uchylenie wyroku arbitrażowego jest co do zasady jednoinstancyjne (nie przysługuje odwo-

łanie od rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego), Sąd Apelacyjny może przyznać tzw. leave to appeal. Takie rozwiązanie 

możliwe jest w przypadku uznania, że z punktu widzenia precedensu istotnym jest rozstrzygnięcie sprawy przez 

Sąd Najwyższy.

2.3.6. Instytucja the Swedish Arbitration Portal

Zainteresowani szwedzkimi orzeczeniami sądów dotyczącymi arbitrażu mogą bezpłatnie korzystać z portalu interneto-

wego udostępnionego przez SCC. Zamieszczane są na nim decyzje wszystkich instancji, nie tylko o zasięgu krajowym. 

Nieoficjalne tłumaczenia na język angielski zapewniane przy wsparciu praktyków mają na celu zwiększenie dostępności 

szwedzkiego orzecznictwa na arenie międzynarodowej.

Michał Zdziera

2.4. Szwajcaria

2.4.1. Uwagi wprowadzające

W niniejszym rozdziale przybliżone zostaną obowiązujące rozwiązania normatywne oraz doświadczenia praktyczne, związane 

z funkcjonowaniem sądownictwa polubownego w Konfederacji Szwajcarskiej. Przepisy dotyczące arbitrażu, umiejscowione 

w części trzeciej szwajcarskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, dopuszczają polubowne rozstrzyganie sporów cywilno-

-prawnych przez zainteresowane podmioty. Szwajcarskie rozwiązania w zakresie sądownictwa arbitrażowego są pozytyw-

nie oceniane, co sprawia, że przykład Szwajcarii – kraju o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego oraz stabilnej kulturze 

prawnej – mogą dostarczać właściwych wzorców dla wciąż mało popularnego w Polsce sądownictwa arbitrażowego.

Część trzecią szwajcarskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego otwiera art. 353, który wskazuje, że postępowanie arbi-

trażowe w Szwajcarii może toczyć się na podstawie części trzeciej niniejszego kodeksu albo rozdziału dwunastego 

szwajcarskiej ustawy-Prawo Prywatne Międzynarodowe32. Ustawa ta uzależnia przypadki stosowania jej przepisów od 

miejsca zamieszkania stron arbitrażu oraz siedziby sądu arbitrażowego. 

32 Civil Procedure Code, Part 3: Arbitration Title 1: General Provisions, źródło: http://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20
Domestic%20Arbitration%20Law/cpc_part_3_english.pdf, dostęp: 14.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Szwajcarskie Prawo Prywatne Międzynarodowe ma zastosowanie w przypadku spełnienia łącznie dwóch przesłanek 

w zaistniałym stanie faktycznym:

1) przynajmniej jedna za stron sporu nie ma miejsca zamieszkania ani stałego pobytu na terytorium Szwajcarii;

2) sąd arbitrażowy ma siedzibę w Szwajcarii33.

Jednocześnie, zarówno kodeks, jak i ustawa-Prawo Prywatne Międzynarodowe stwarza możliwość wyboru procedury, 

na podstawie której będzie prowadzone postępowanie arbitrażowe. Strony, pozostające w sporze, mogą złożyć oświad-

czenie w odpowiedniej formie, którą wskażą akty prawa formalnego dla sądu arbitrażowego. W przypadku braku wska-

zania procedury przez strony, wyboru dokonuje sąd arbitrażowy, związany dyspozycjami ustawowymi, wynikającymi 

z zamieszkania lub siedziby stron. 

Wobec powyższych uwag, chcąc odnieść się do problematyki arbitrażu w Szwajcarii, należy równolegle zestawić ze sobą 

przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy- Prawo Prywatne Międzynarodowe.

2.4.2. Zakres przedmiotowy postępowania arbitrażowego

Zakres przedmiotowy postępowania arbitrażowego wyznacza art. 354 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz art. 177 

Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Regulacja kodeksowa mówi, że przedmiotem arbitrażu mogą być roszczenia, 

którymi strony mogą swobodnie dysponować34. Są to więc prawa, które w wyraźny sposób zostały przypisane określo-

nemu podmiotowi, a ich naruszenie sankcjonują właściwe normy. Zasadą prawa prywatnego wszystkich ustawodawstw 

europejskich, opartych na tradycji prawa rzymskiego, jest swoboda dysponowania swoimi roszczeniami, a więc przede 

wszystkim prawo ich zbywania i podnoszenia przed sądem. Ograniczenia stałe lub czasowe swobody dyspozycji rosz-

czeniami, powinny wynikać z jasno określonych przepisów prawa materialnego. Przykładem takich roszczeń w pra-

wie szwajcarskim jest roszczenie o wynagrodzenie za pracę, które staje się zbywalne po upływie określanego czasu 

o dnia rozwiązania stosunku pracy35. Artykuł 177 Prawa Prywatnego Międzynarodowego bardziej konkretnie opisuje 

zdatność arbitrażową, ponieważ posługuje się terminem interes finansowy, który występować ma w sporze, poddawa-

nym arbitrażowi36. Stwierdzenie to jest lepiej rozumiane i nie powinno budzić wątpliwości interpretacyjnych dla nikogo.  

33 Federal Statute on Private International Law, Chapter 12: International Arbitration, Aricie 176, źródło: http://www.swissarbitration.
org/files/34/Swiss%20International%20Arbitration%20Law/IPRG_english.pdf, dostęp: 14.12.2019 r.

34 Art. 354 Civil Procedure Code, źródło: http://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domestic%20Arbitration%20Law/cpc_
part_3_english.pdf, dostęp: 14.12.2019 r.

35 R. Morek (red.), Funkcjonowanie sądów polubownych w systemach prawnych wybranych państw europejskich, rozdział VII, podrozdział 
1.2, s. 98.

36 Article 177 Federal Statute on Private International Law, źródło: http://www.swissarbitration.org/files/34/Swiss%20Interna-
tional%20Arbitration%20Law/IPRG_english.pdf, dostęp: 14.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Interes finansowy istnieje w takich stosunkach prawnych, gdzie świadczenie jednej ze stron ma odpowiadać określonej 

wartości, wyrażonej w pieniądzu. Przy czym pamiętać należy, że nie zawsze musi być to przewidywalnie określona war-

tość. Jej ustalenie może być względne, lecz zawsze możliwe, w przeciwieństwie do roszczeń, związanych z prawami oso-

bistymi. Do praw osobistych zaliczamy roszczenia ściśle związane z osobą, które merytorycznie nie są związane ze sferą 

jego praw majątkowych, nie będąc tym samym prawami zbywalnymi. Wydaje się zatem, że uzależnienie postępowania 

polubownego od interesu finansowego, wyłącza możliwość zdatności arbitrażowej sporów o prawa osobiste. 

Przyznać trzeba, że zdatność arbitrażowa w Szwajcarii została określona szeroko i jest nastawiona na możliwość polu-

bownego rozwiązywania wszystkich spraw, związanych z prawami majątkowymi, bez względu na to, czy mogą być one 

przedmiotem ugody sądowej, czy też nie. Roszczenia majątkowe wynikają głównie z prawa spółek, umów, częściowo 

prawa własności intelektualnej, a także stosunków prawnych, związanych z prawem pracy. Spory korporacyjne, a więc 

związane ze stosunkami wewnętrznymi osób prawnych mogą zostać poddane arbitrażowi, jeśli uwzględnia to statut 

danej korporacji37. Brak jest wyraźnego wyłączenia określonej kategorii spraw majątkowych, stąd wnioskować można, 

że co do zasady każdy spór na tle majątkowym, nadaje się do procedowania przez sądownictwo polubowne, a ogranicze-

nia wymagają przepisów szczególnych. Kształtuje to Szwajcarię jako kraj przyjazny arbitrażowi, wybierany często jako 

miejsce arbitrażu, opartego na międzynarodowych stosunkach gospodarczych38. 

W praktyce przedmiotem postępowania arbitrażowego są w większości szeroko pojęte spory majątkowe ze sfery sto-

sunków ekonomicznych, związanych z obrotem gospodarczym o dużej wartości. Polubowne rozstrzyganie konfliktów 

pozwala uniknąć czasochłonnych procesów cywilnych, wiążących się z dużymi kosztami finansowymi. Statystyki Swiss 

Chambers’ Arbitration Institution za rok 2018, podają, że główną materię (65% wszystkich sporów), rozstrzyganych spraw 

przez tę instytucję arbitrażową, stanowiły spory, związane ze sprzedażą towarów oraz spory korporacyjny, wynikające ze 

stosunków spółek prawa handlowego39.

2.4.3. Zapis na sąd polubowny

Przez zapis na sąd polubowny powinniśmy rozumieć zgodną wolę stron określonego sporu, który zaistniał lub mógłby 

mieć miejsce w przyszłości, wyrażającą chęć jego rozstrzygnięcia poprzez arbitraż. Prawo powszechnie obowiązujące 

37 D. Paczoska, Zdatność arbitrażowa w prawie niemieckim i szwajcarskim, Analiza prawnoporównawcza, „Problemy Prawa Prywat-
nego Międzynarodowego”. T. 7 Red. Maksymilian Pazdan. Katowice 2010, s. 69—90 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 
nr 2810, źródło: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego/Problemy_Prawa_
Prywatnego_Miedzynarodowego-r2010-t7/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego-r2010-t7-s69-90/Problemy_
Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego-r2010-t7-s69-90.pdf, dostęp: 14.12.2019 r.

38 E. Ivanova, Świat najchętniej wybiera arbitrów ze Szwajcarii, 16.07.2013 r., dostęp: 14.12.2019 r.

39 Swiss Chambers’ Arbitration Institution-statistics, źródło: http://www.swissarbitration.org/files/515/Statistics/SCAI%20Statis-
tics%202018.pdf, dostęp: 14.12.2019 r. 
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

powinno wskazywać odpowiednie wytyczne co do formy i treści wyrażenia tej woli, tak aby spór mógł zostać roz-

strzygnięty przez właściwy organ arbitrażowy, którego uprawnienie do procedowania akceptują obie strony konfliktu. 

W związku z tym, źródło kompetencji arbitrażowej dla odpowiedniej instytucji, do rozpatrywania i podejmowania decy-

zji w konkretnej sprawie wynika przede wszystkim z zawartej między stronami umowy. Teorię tę określa się mianem 

teorii kontraktowej. Jej przeciwieństwem jest teoria jurysdykcyjna, mówiąca o tym, że to ustawodawstwo państwowe, 

dopuściło możliwość prawną istnienie arbitrażu, uchwalając właściwe przepisy wśród skodyfikowanych norm prawa 

cywilnego formalnego. Obecność tych przepisów w Kodeksach Postępowania Cywilnego, świadczy o zastosowaniu 

w stosunku do arbitrażu naczelnych zasad rzetelnego i uczciwego procesu cywilnego. Racji należy szukać w obu zało-

żeniach, stosując się do przepisów ustawy oraz autonomii woli stron40.

Szwajcarski Kodeks Postępowania Cywilnego w tytule drugim, stanowi o zapisie na sąd polubowny. Przepisy tytułu dru-

giego, odnoszą się do umowy o arbitraż, jej formy, a także ewentualnej możliwości podważenia jurysdykcji odpowied-

niego trybunału arbitrażowego. Odnosząc się ogólnie do tytułu drugiego szwajcarskiej procedury cywilnej, można 

wnioskować, że wyraża ona teorię kontraktową, skoro posługuje się terminem umowa o arbitraż41. Umowa o arbitraż 

dotyczyć może zarówno sporów istniejących, jak i tych mogących mieć miejsce w przyszłości. Spory oparte mają być 

na określonych stosunkach prawnych, a więc takich stosunkach społecznych, których treść zabezpieczają obowiązu-

jące przepisy prawa materialnego. Ciekawą kwestią jest fakt, że ważność umowy głównej, gdzie widnieją postano-

wienia o wyrażeniu woli arbitrażu, nie może być argumentem dla zakwestionowania zapisów o arbitrażu42. Świadczy 

to o autonomicznym charakterze zapisu na sąd arbitrażowy – klauzulę arbitrażową traktujemy jako odrębną umowę, 

mimo jej formalnego wpisania jako integralnej części umowy głównej. Zastosowanie się do tej zasady pozwala orzec 

sądowi arbitrażowemu na temat ważności umowy oraz swojej właściwości do orzekania merytorycznego43. Umowa 

arbitrażowa powinna być sporządzona na piśmie lub w innej formie, która daje możliwość ustalenia jej treści poprzez 

udokumentowany tekst44. 

Art. 359 szwajcarskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego wskazuje na dwie istotne kompetencje sądu arbitrażowego:

1) decydowaniu o swej właściwości do orzekania poprzez orzeczenie tymczasowe;

2) decydowaniu o swej właściwości do orzekania w orzeczeniu co do istoty sporu.

40 Ł. Błaszczak, Nadużycie Prawa Procesowego w Postępowaniu Arbitrażowym, wyd. C. H. Beck, Warszawa, 2018 r., s. 33-35.

41 Title 2: Arbitration Agreement, Part 3. Civil Procedure Code, źródło: https://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domes-
tic%20Arbitration%20Law/cpc_part_3_english.pdf, dostęp: 20.12.2019 r.

42 Art. 357 Civil Procedure Code, źródło: https://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domestic%20Arbitration%20Law/
cpc_part_3_english.pdf, dostęp: 20.12. 2019 r.

43 M. Zachariasiewicz, Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym, „Problemy Prawa 
Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2469, Katowice 2007, s. 85—113.

44 Art. 358 Civil Procedure Code, źródło: http://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domestic%20Arbitration%20Law/cpc_
part_3_english.pdf, dostęp: 20.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

Zarzut braku jurysdykcji musi zostać podniesiony przez strony przed wszelkimi zarzutami merytorycznymi45. Sąd arbi-

trażowy ustala swoją jurysdykcję na podstawie klauzuli arbitrażowej, czyli oświadczenia woli stron, chcących poddać 

spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W doktrynie szwajcarskiej, uważa się, że zapis na sąd polubowny musi 

zostać wskazany w sposób jasny i konkretny, dając umocowanie do jurysdykcji arbitrażowej46.

Umowa arbitrażowa w szwajcarskiej ustawie-Prawo Prywatne Międzynarodowe, została potraktowana w jednym 

przepisie, mianowicie w art. 178. Przepis dość wnikliwie opisuje formę sporządzenia takiej umowy, odnosząc się do 

elektronicznych sposobów tworzenia tekstów. 

Ważność umowy zależy od spełnienia łącznie dwóch przesłanek:

1) wymagań co do formy,

2) zgodności z prawem, regulującym przedmiot sporu47.

Podobnie jak Kodeks Postępowania Cywilnego, unormowanie stwierdza brak możliwości powoływania się na nieważ-

ności umowy głównej w kontekście oceny ważności klauzuli arbitrażowej w niej zawartej. Prawo prywatne międzyna-

rodowe również sankcjonuje zasadę autonomii klauzuli arbitrażowej.

Do problematyki wykładni zapisu na sąd polubowny odnosił się Szwajcarski Sąd Najwyższy. W jednym z wyroków roz-

strzygnął, że wykładnia zapisu na sąd polubowny podlega tym samym zasadom co wszystkie inne umowy w obrocie 

prawnym, zgodnie z dyspozycjami szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań, czyli w zgodzie z ogólnymi zasadami wykładni 

oświadczeń woli. Liczą się rzeczywiste intencje i zamiary stron. Ważny zapis na sąd polubowny trzeba interpretować sze-

roko, czego konsekwencją jest przyjmowanie za wolę stron, objęcie klauzulą arbitrażową wszystkich sporów. Szwajcar-

ski Sąd Najwyższy wyraził pogląd, w myśl którego, szeroki zakres klauzuli arbitrażowej świadczy o objęciu jurysdykcją 

sądów polubownych, wszystkich sporów z tego samego stosunku umownego48.

W praktyce każda instytucja arbitrażowa w swoim regulaminie umieszcza modelową treść klauzuli arbitrażowej, którą 

mają za zadanie posłużyć się strony w umowie w celu wskazania jej uprawnień do przeprowadzenia arbitrażu. 

45 Art. 359 Civil Procedure Code, źródło: http://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domestic%20Arbitration%20Law/cpc_
part_3_english.pdf, dostęp: 20.12.2019 r.

46 D. Paczoska, Zdatność arbitrażowa w prawie niemieckim i szwajcarskim : analiza prawno porównawcza, „Problemy Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego” nr 7, s. 69-90. źródło: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodo-
wego/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego-r2010-t7/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego-r, dostęp: 
21.12.2019 r. 

47 Art. 178 Federal Statute on Private International Law, źródło: https://www.swissarbitration.org/files/34/Swiss%20International%20
Arbitration%20Law/IPRG_english.pdf, dostęp: 16.12.2019 r.

48 https://www.kkg.pl/wp-content/uploads/2015/06/16_2014_PDF_PL.pdf, dostęp: 16.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

Tytułem przykładu, tak prezentuje się klauzula arbitrażowa Instytutu Arbitrażowego Szwajcarskich Izb Gospodarczych:

Wszelkie spory, wątpliwości lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z niniejszą 

umową, w tym dotyczące ważności, nieważności, naruszenia bądź wygaśnięcia umowy, winny być rozstrzy-

gane w postępowaniu arbitrażowym zgodnie ze Szwajcarskim Regulaminem Międzynarodowego Arbitrażu 

Instytutu Arbitrażowego Szwajcarskich Izb Gospodarczych obowiązującym w dniu złożenia Wezwania 

na Arbitraż w sposób zgodny z tym Regulaminem.

Liczba arbitrów będzie wynosić … („jeden”, „trzech”, „jeden lub trzech”);

Miejscem postępowania arbitrażowego będzie … (nazwa miasta w Szwajcarii, o ile strony nie ustaliły, 

że będzie to miasto w innym kraju);

Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku … (określić język)49.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, iż tekst klauzuli w języku polskim jest dostępny na stronie internetowej Instytutu, 

podobnie jak treść klauzul w pozostałych dwudziestu jeden językach. 

2.4.4. Stosunek sądownictwa państwowego do arbitrażu

Również w Szwajcarii sądownictwo arbitrażowe może być potraktowane jako konkurencyjne względem tradycyjnego 

sądownictwa państwowego. Rozwiązywania spraw spornych w toku postępowania polubownego oznacza dzielenie funk-

cji wymiaru sprawiedliwości przez dwie alternatywne instytucje, o odmiennej organizacji, aksjologii działania oraz pod-

stawach prawnych funkcjonowania. Choć ogólny obraz arbitrażu w Szwajcarii prezentuje się pozytywnie, konieczne jest 

zaakcentowanie kontroli sprawowanej przez sądy państwowe nad orzeczeniami sądów polubownych. Co w sytuacji, 

gdy jednoinstancyjne postępowanie przed sądem arbitrażowym nie zakończy się satysfakcjonującym rozstrzygnięciem 

dla obu stron sporu? Pojawia się wówczas pytanie o dopuszczalność zaskarżenia takiego orzeczenie oraz argumentów, 

na które powołać się, aby je skutecznie wzruszyć.

Szwajcarskie KPC zawiera przepisy tej materii w tytule siódmym części trzeciej. Co do zasady, rozpatrywanie 

zaskarżonego wyroku sądu arbitrażowego jest kompetencją Federalnego Sądu Najwyższego, jednakże strony 

postępowania arbitrażowego mogą w klauzuli arbitrażowej, wyrazić wolę orzekania w tej kwestii przez wybrany 

sąd kantonalny. Zauważyć trzeba, że w pierwszej kolejności kompetencja ta została przydzielona Federalnemu 

49 Źródło: https://www.swissarbitration.org/Arbitration/Arbitration-clauses/WZOR-KLAUZULI-ARBITRAZOWEJ, dostęp: 16.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

Sądowi Najwyższemu, powołanie sądu kantonalnego jest dopuszczalnym ustawowo wyjątkiem, który musi zostać 

przewidziany na etapie zawierania umowy o arbitraż50. Zarówno decyzja Federalnego Sądu Najwyższego, jak i wska-

zanego przez strony sądu kantonalnego jest rozstrzygnięciem ostatecznym, dopuszczalnym dopiero w momencie 

wyczerpania środków zaskarżenia w postępowaniu arbitrażowym. Przekazanie kontroli arbitrażu najwyższemu 

instancyjne państwowemu sądowi w kraju czyni postępowanie arbitrażowe procesem wysokiej rangi, trudnym 

do zakwestionowania.

Podstawy zaskarżenia wyroku arbitrażowego zostały w sposób wyczerpujący określone w ustawie, w zamkniętym 

katalogu przesłanek. Są one następujące:

a) nieodpowiednia liczba arbitrów w postępowaniu arbitrażowym,

b) brak kompetencji instytucji arbitrażowej do rozstrzygania sprawy,

c) rozstrzyganie przez sąd arbitrażowy kwestii spornych, do których nie został umocowany przez strony,

d) sąd arbitrażowy naruszył zasadę równości stron lub prawo do bycia wysłuchanym,

e) orzeczenie opiera się na ustaleniach sprzecznych z faktami, narusza przepisy prawa materialnego lub 

zasady słuszności,

f) koszty postępowania lub właściwych świadczeń odszkodowawczy, orzeczone przez arbitraż, są oczywi-

ście nadmierne51.

Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko judykatury, które tę kwestie precyzuje i wyjaśnia. Warto przywołać 

na przykład wyrok Szwajcarskiego Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2017 r., w którym wyjaśniona została zasada 

prawa do bycia wysłuchanym przy okazji arbitrażu z międzynarodowych stosunków gospodarczych. Tezy zawarte 

w orzeczeniu znajdują zastosowanie także do arbitrażu krajowego. Przede wszystkim wynika z niego, że prawo do 

bycia wysłuchanym należy realizować w harmonii z działaniami drugiej strony. Terminy procesowe wiążą jedna-

kowo obie strony, a ich przekroczenie powoduje utratę uprawnienia przez stronę52. Stanowisko Sądu Najwyższego 

pozostaje w zgodzie z trybunałem arbitrażowym, co świadczy o przyznaniu racji sądownictwu polubownemu przez 

50 Tytuł 7. Civil Procedure Code, źródło: http://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domestic%20Arbitration%20Law/cpc_
part_3_english.pdf, dostęp: 18.12.2019 r.

51 Art. 393 Civil Procedure Code, źródło: http://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domestic%20Arbitration%20Law/cpc_
part_3_english.pdf, dostęp: 18.12.2019r.

52 Wyrok Szwajcarskiego Trybunału Federalnego z dnia 6 marca 2017 r. sygnatura: 4A_490/2016, źródło: http://www.swissarbitra-
tiondecisions.com/atf-4a-490-2016, dostęp: 18.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

najważniejszy sąd państwowy na terenie Konfederacji Szwajcarskiej. Rysuje to obraz Szwajcarii, jako państwa pod-

chodzącego z dużym uznaniem do arbitrażu, szanującego orzecznictwo polubowne i zachęcającego do jego funk-

cjonowania. Orzecznictwo nie jest nastawione wrogo wobec postępowań arbitrażowych, starając się utrzymać 

w mocy jego decyzje. Jest również wyrazem poszanowania zasady prawa do sądu i autonomii woli stron, które zde-

cydowały się na arbitraż.

Szwajcarska ustawa-Prawo Prywatne Międzynarodowe wprowadza takie same przesłanki dla zaskarżenia wyroku sądu 

arbitrażowego, z tym, że – zamiast pojęciem zasady słuszności – posługuje się zasadą zgodności z porządkiem publicz-

nym. W literaturze przedmiotu podaje się, że klauzula porządku publicznego jest najważniejszym instrumentem nadzor-

czym sądów państwowych w stosunku do instytucji arbitrażowych, ponieważ w jej treści może zawrzeć się najszersze 

pole do działania organów państwowych, gdyż stwarza szansę wyłączenia sporu ze zdatności arbitrażowej, a w konse-

kwencji do unieważnienia całego postępowania. Jednocześnie zauważa się, że klauzula porządku publicznego odgrywa 

niewielką rolę w państwach, gdzie system prawny pozytywnie ustosunkowuje się do sądownictwa polubownego53, 

a takim krajem jest bez wątpienia Szwajcaria. Warto podkreślić jednak, że postępowania, które toczą się na podsta-

wie przepisów ustawy-Prawo Prywatne Międzynarodowe mogą być zaskarżane wyłącznie do Szwajcarskiego Trybu-

nału Federalnego, a zatem w przypadku arbitrażu międzynarodowego nie ma mowy o jakichkolwiek kompetencjach 

sądów kantonalnych.

Skutkiem kontroli wyroku sądu arbitrażowego może być:

• przekazanie wyroku instytucji arbitrażowej, po wysłuchaniu stron, w celu jego poprawienia lub zmiany 

w wyznaczonym terminie albo

• uchylenie kwestionowanego orzeczenia.

W sytuacji uchylenia orzeczenia sądu arbitrażowego, sąd państwowy musi podać motywy swojej decyzji, nie uprawnia 

jednak go do rozstrzygnięcia sprawy merytorycznie i jej „przejęcia” od sądu polubownego. Uchylenie orzeczenia oznacza 

obowiązek sądu arbitrażowego do ponownego rozpatrywania sprawy zgodnie z zaleceniami sądu, który uchylił poprzed-

nie orzeczenie. Sąd państwowy może orzec merytorycznie tylko w przedmiocie kosztów, jeżeli uzna je za oczywiście nad-

mierne54. 

Omówione przepisy prowadzą do wniosków, że postępowanie arbitrażowe w Szwajcarii cieszy się dużym autoryte-

tem, jest w niskim stopniu zależne od kontroli sądownictwa państwowego, które podchodzi do niego z pełną akceptacją  

53 J. Zrałek, Znaczenie Miejsca Arbitrażu w Erze Globalizacji Postępowania Arbitrażowego, rozdział II paragraf 1. ,,Dominujące trendy 
w nowoczesnym prawie arbitrażowym”, str. 34, wyd. C. H. Beck, Warszawa, 2017 r.

54 Art. 395 Civil Procedure Code, źródło: http://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domestic%20Arbitration%20Law/cpc_
part_3_english.pdf, dostęp: 18.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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i zrozumieniem. Warto wspomnieć, że na poziomie kantonalnym wyznaczone są sądy, które mają za zadanie, wedle 

zainteresowania stron, prowadzić depozyt wyroków arbitrażowych i poświadczać ich wykonalność55. Podkreślić trzeba, 

że nie występuje tu żaden element kontrolny ze strony sądu kantonalnego, a jedynie obowiązek urzędowego zaświad-

czenia wyroku wydanego przez arbitrów.

2.4.5. Stosunek społeczeństwa do arbitrażu – generalne spostrzeżenia

Warto poczynić odrębną uwagę na temat społecznego odbioru sądownictwa arbitrażowego w Szwajcarii. 

Wydaje się, że na ocenę taką wpływają szczególnie następujące okoliczności:

• koszty prowadzenia arbitrażu,

• długość prowadzenia postępowania przez arbitrów,

• wymagania formalne, związane z arbitrażem (sformalizowanie postępowania).

Wszystkie te aspekty są względne i wymagają uwzględnienia specyfiki konkretnego sporu. Zasadniczo koszty postępo-

wania arbitrażowego naliczane są proporcjonalnie do wartości zaistniałego sporu, a czas ich prowadzania wynika z zawi-

łości merytorycznej danej sprawy. Wymagania formalne są konsekwencją sformułowania klauzul arbitrażowych. Każdy 

przedsiębiorca powinien potrafić przewidywać plan swoich dochodów i wydatków, by w przypadku wystąpienia sporów 

dążyć do jak najszybszego ich zażegnania przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Przy odpowiednio skonstruowa-

nej umowie postępowanie polubowne może być w Szwajcarii atrakcyjne z powodu jednoinstancyjności procedowania, co 

pozwala minimalizować koszty.

Wydaje się, że arbitraż krajowy w Szwajcarii odgrywa – w kontekście całego sądownictwa – ograniczoną rolę. Według 

danych statystycznych Swiss Chambers’ Arbitration Institution za ubiegły rok tylko trzynaście procent orzeczeń zapadło 

w ramach arbitrażu krajowego56. Zasadniczo zatem przeciętny Szwajcar nie jest skory szukać alternatywy dla sądów pań-

stwowych w przypadku sporów krajowych. Inne źródła wydają się potwierdzać tę diagnozę57. 

55 Art. 356 Civil Procedure Code, źródło: http://www.swissarbitration.org/files/35/Swiss%20Domestic%20Arbitration%20Law/cpc_
part_3_english.pdf, dostęp: 19.12.2019 r.

56 http://www.swissarbitration.org/files/515/Statistics/SCAI%20Statistics%202018.pdf, dostęp: 19.12.2019 r.

57 Alexander Mcline, Measuring the efficiency of post-award proceedings https://globalarbitrationreview.com/chapter/1175883/swit-
zerland, dostęp: 20.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

Z drugiej jednak strony, współczesna Szwajcaria to głównie forum postępowania arbitrażowego międzynarodowego. 

Dobre praktyki działania organów sądowniczych, pozwoliły przenieść odpowiednie doświadczenia na grunt międzynaro-

dowych. Neutralna doktryna państwa, dobrobyt ekonomiczny, dominacja postaw koncyliacyjnych w szwajcarskim społe-

czeństwie, a także intuicyjne wręcz skojarzenie z bankowością, w której liczy się poufność i bezpieczeństwo – powodują, 

że tamtejszy arbitraż kojarzy się na świecie pozytywnie, wywołując poczucie zaufania i obiektywizmu.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Rozdział III

DOŚWIADCZENIA  
WIELKIEJ BRYTANII

Anna Jackowska

3.1. Uwagi wprowadzające

Aktualna silna pozycja Wielkiej Brytanii jako miejsca często 

wybieranego na prowadzenie postepowania arbitrażowego jest 

wynikiem wypracowanej przez wiele lat renomy i trwale ugrun-

towanych cech i właściwości charakteryzujących arbitraż w tym 

kraju. Do najważniejszych cech należą przede wszystkim: dostęp 

do wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych arbitrów, rze-

telność i poprawność w uzasadnianiu przyjmowanych rozstrzyg-

nięć, reguły i zasady postepowania ukształtowane korzystnie 

w stosunku do stron1. Orzecznictwo sądów powszechnych 

w Wielkiej Brytanii jest pro-arbitrażowe, co wiąże się z tym, 

że w większości przypadków skarga od wyroku sądu arbitra-

żowego nie odnosi zamierzonego skutku. Sądy państwowe są 

wręcz bardzo przychylne wobec arbitrażu, co pozwala na rozwój 

tej instytucji w Wielkiej Brytanii i sprawia, że Londyn jest uzna-

wany za najchętniej wybieraną siedzibę arbitrażu na świecie. 

1 M. Buczek, Brexit a arbitraż w Wielkiej Brytanii, ADR, 2/2018, s. 2.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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3.2. Podstawy prawne

Prawo arbitrażowe w Wielkiej Brytanii, choć oparte jest na systemie common law, już od 1698 r. było przedmiotem regu-

lacji ustawowej. Najnowsza ustawa arbitrażowa The Arbitration Act została uchwalona w 1996 r. i znajduje zastosowanie 

na terenie Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej2. Szkocja dysponuje własnym, odrębnym aktem prawnym The Arbitration 

Act uchwalonym w 2010 r.3 Obok regulacji ustawowych istotną rolę w kształtowaniu regulacji w zakresie postepowania 

polubownego odgrywa prawo zwyczajowe i orzecznictwo sądów angielskich4. 

The Arbitration Act jest pierwszym aktem prawnym w Wielkiej Brytanii, który w sposób kompleksowy reguluje arbitraż. 

Ustawa w dużym stopniu uwzględniła rozwiązania przyjęte w Prawie Modelowym UNCITRAL, które określa zasady dla 

międzynarodowego arbitrażu handlowego, z tymże swym zakresem objęła również arbitraż krajowy. Do najważniejszych 

nowości wprowadzonych aktem z 1996 r. należy wykluczenie możliwości apelacji w kwestiach prawnych od wyroku 

sądu arbitrażowego, a w sprawach z udziałem podmiotów międzynarodowych wykluczenie możliwości skargi o uchyle-

nie wyroku arbitrażowego do sądów angielskich5.

Prawo Modelowe UNCITRAL stanowi ważny punkt odniesienia dla regulacji krajowych w zakresie arbitrażu. Wraz 

z postępującą globalizacją, szybkim rozwojem gospodarczym oraz coraz bardziej wydłużającym się czasem rozstrzy-

gania sporów przed sądami powszechnymi, sądownictwo arbitrażowe zyskuje na popularności. Szczególnie sprawy 

z zakresu handlu, budownictwa, prowadzenia biznesu są coraz częściej poddawane rozstrzyganiu sądom niepań-

stwowym. Stąd istotne jest ujednolicanie regulacji krajowych, aby zmniejszyć występujące rozbieżności w poszcze-

gólnych systemach prawnych6. Prawo Modelowe UNCITRAL powstało w 1985 r. w wyniku prac Komisji ONZ do 

spraw międzynarodowego prawa handlowego i miało na celu ujednolicić standardy arbitrażu poprzez stworzenie 

przepisów ogólnych. Prawo to stanowi dziś podstawę dla udoskonalenia oraz unifikacji prawa krajowego.7 Obok 

Ustawy Modelowej UNCITRAL istnieje Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL, który określa zasady postępowania arbi-

trażowego ad hoc. Zwyczajowo, całość regulacji stworzonej przez Komisję UNCITRAL, przyjęło się określać „ustawo-

dawstwem UNCITRAL o arbitrażu”8.

2 A. W. Wiśniewski, w: A. Szumański (red.), System prawa handlowego, 2015, s. 166.

3 The Arbitration (Scotland) Act, 2010, http://www.legislation.gov.uk/asp/2010/1/contents, dostęp: 13.12.2019 r.

4 Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. R. Morek, s. 5, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/10/IWS-Morek-R.
red_.-Funkcjonowanie-sądów-polubownych.pdf, dostęp: 10.12.2019 r.

5 A. W. Wiśniewski, w: A. Szumański (red.), System…, s. 166.

6 K. Ryszkowski, Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, 
2019, s. 209.

7 I. Dutka, Oddziaływanie ustawy wzorcowej o międzynarodowym arbitrażu UNCITRAL w aspekcie prawa ukraińskiego o sądownic-
twie polubownym, http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/65/Oddzialywanie_ustawy_wzorcowej_o_miedzynarodowym_arbitrazu_UNCI-
TRAL_w_aspekcie_prawa_ukrainskiego_o_sadownictwie_polubownym.pdf, dostęp: 10.12.2019 r.

8 A. Szumański, Kierunki zmian ustawodawstwa UNCITRAL o międzynarodowym arbitrażu handlowym, PPH, 1/2007, s. 52.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Wielka Brytania jest stroną konwencji nowojorskiej z 1958 r.9 zastrzeżeniem jej stosowania tylko do uznawania i wykony-

wania wyroków wydanych na terytorium pozostałych stron konwencji. Pozostaje również stroną konwencji waszyngtoń-

skiej10 oraz 92 obowiązujących dwustronnych traktatów o wzajemnej ochronie i wspieraniu inwestycji11.

3.3. Wybrane zagadnienia dotyczące arbitrażu w Wielkiej Brytanii

3.3.1. Zdatność arbitrażowa

The Arbitration Act nie definiuje wprost zdatności arbitrażowej. W niektórych artykułach możemy znaleźć odniesienie 

do tej instytucji. Pozwala to wyznaczyć jej zakres. Obecnie art. 6 (1) definiuje umowę arbitrażową w sposób bardzo sze-

roki zgodnie z którą strony mogą poddać pod arbitraż obecne jak i przyszłe spory zarówno umowne, jak i pozaumowne.  

Art. 81 (1) wskazuje, że ustawa nie wyłącza reguł prawnych określających jakie sprawy są niezdatne do rozwiąza-

nia w drodze arbitrażu. Ważną klauzulę zawiera art. 1(b) ustawy, który wskazuje, że strony mogą się umówić, jak 

rozstrzygnąć spór pomiędzy nimi w sposób dowolny, co jest ograniczone tylko interesem publicznym12. Natomiast 

zgodnie z art. 103 (3) ustawy sądy mogą odmówić uznania lub wykonania wyroku arbitrażowego, jeżeli wyrok został 

wydany w sprawie, która nie nadaje się do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu lub uznanie lub wykonanie orzeczenia 

byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym13. Powyższe przepisy świadczą o tym, że zakres zdatności arbitrażowej 

w prawie angielskim jest bardzo szeroki i trudno jest wskazać rodzaje sporów, które wychodzą poza jego zakres. 

Z pewnością zakres zdatności arbitrażowej kształtuje się wraz z orzecznictwem i jest oceniane przez sądy ad casum14. 

W orzecznictwie przyjęło się, że sprawy karne oraz niektóre sprawy rodzinne nie mają zdatności arbitrażowej, choć 

pojawiają się postulaty, aby część spraw rodzinnych objąć zdatnością arbitrażową, np. sprawy finansowe pomiędzy 

członkami rodziny15.

9 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 
1958 r., (Dz. U. z 1962 r., nr 9, poz. 41).

10 Konwencja o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między państwami i obywatelami innych państw sporządzona w Waszyngtonie 
18 marca 1965 r.

11 Wielka Brytania podpisała 110 traktatów, z czego 11 nie weszło w życie a 7 zostało rozwiązanych, https://investmentpolicy.unctad.
org/international-investment-agreements/countries/221/united-kingdom?type=bits, dostęp: 11.12.2019 r. 

12 Tekst oryginalny art. 1b The Arbitration Act, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/1, dostęp: 11.12.2019 r. 

13 Tekst oryginalny art. 103 ust. 3, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/103, dostęp: 11.12.2019r. 

14 I. Bałos, Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu, 2017, s. 102.

15 J. D. M. Lew, O Marsden, Arbitration in England with Chapters on Scotland and Ireland, 2013, s. 402. 
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

3.3.2. Klauzula procesowego porządku publicznego

Angielska public policy służy sądom przede wszystkim w celu utrzymania istniejącego systemu społeczno-gospodarczego 

oraz w celu jego dalszego kształtowania oraz modyfikacji16. Według Mateusza Pilicha wyrok sądu arbitrażowego jest 

sprzeczny z porządkiem publicznym wtedy, gdy narusza angielskie zasady moralności, podstawowe koncepcje spra-

wiedliwości, dobre stosunki Wielkiej Brytanii z innymi państwami i jej interesy polityczne albo zasady wolności czło-

wieka oraz swobody działania17. Naruszenie klauzuli porządku publicznego jest równoznaczne z naruszeniem najbardziej 

podstawowych w państwie zasad moralności i sprawiedliwości. Pełni ona funkcję normy odsyłającej do norm pozapraw-

nych. Według najnowszych danych sądy bardzo rzadko przychylają się do odmowy stwierdzenia wykonalności orzeczeń 

na podstawie sprzeczności z porządkiem publicznym18. 

3.3.3. Pozycja prawna arbitra

The Arbitration Act w art. 33 (1) a jasno wskazuje na podstawową zasadę bezstronności sędziego. Zgodnie z tym przepisem 

arbitrzy mają obowiązek działania w sposób uczciwy i bezstronny, dając każdej ze stron rozsądną możliwość przedstawienia 

jej sprawy. W ustępie drugim ustawodawca wyznacza arbitrom obowiązek działania w konkretnej sprawie, unikając niepo-

trzebnej zwłoki lub niepotrzebnych kosztów celem zapewnienia uczciwych narzędzi przy rozstrzyganiu sporów19. Kolejnym 

ważnym przepisem The Arbitration Act jest art. 24, który wylicza przesłanki wyłączenia sędziego. Jedną z najważniejszych 

przesłanek obok braku posiadania kwalifikacji wymaganych umową o arbitraż czy psychicznej niezdolności do prowadze-

nia postepowania, jest zaistnienie okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Zasady odpowiedzialności arbitra przyjęte w sądzie polubownym LCIA w niektórych przypadkach ją ograniczają. Art. 31 

ust. 1 Regulaminu LCIA, ogranicza wyłączenie odpowiedzialności arbitrów w sytuacji, gdy szkoda wynikła ze świadomego 

i celowego działania arbitra oraz w sytuacji, gdy takie ograniczenie odpowiedzialności nie jest dopuszczalne na mocy mają-

cych zastosowanie przepisów właściwego prawa20. 

W literaturze pojawiają się głosy, że w angielskim prawie arbitrażowym celowo został nałożony jedynie wymóg bezstron-

ności arbitra, z pominięciem obowiązku niezależności sędziego sądu polubownego. Zgodnie z tym poglądem dopusz-

czalna jest sytuacja, w której może zaistnieć wątpliwość co do niezależności sędziego, z jednoczesnym wykluczeniem 

możliwości podania w wątpliwość jego bezstronności. Tak rozumując, można stwierdzić, iż w zasadzie nie ma wymogu 

16 M. Sośniak, Klauzula porządku publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym, 1961, s. 65.

17 M. Pilich, Klauzula porządku publicznego w postepowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznego orzeczenia arbitrażo-
wego, KPP 2003, s.168.

18 K. Ryszkowski, Klauzula…, s. 154.

19 Tekst oryginalny sekcji 33 (1) a i b, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33, dostęp: 12.12.2019 r.

20 M. Asłanowicz, Pozycja prawna arbitra, 2019, s. 307.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/33


65

R A POR T  \\\  MONITORING LEGISL AC JI  \\\   W Y BR A NE Z AG AGNIENI A  –  IV K WA RTA Ł 2019

–  35  /  40  –

mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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co do niezależności sędziego. Jednakże istnieją również poglądy odmienne, zgodnie z którymi bezstronność sędziego 

należy interpretować szeroko i rozumieć również jako konieczność zachowania niezależności21. Ten pogląd szczegól-

nie znajduje odniesienie w arbitrażu międzynarodowym. Zgodnie z wytycznymi IBA dotyczącymi konfliktów interesów 

w międzynarodowym arbitrażu zasada bezstronności i niezależności może być uważana za stały element większości 

jurysdykcji krajowych, zasad arbitrażu instytucjonalnego, a także innych międzynarodowych ram dotyczących alterna-

tywnych metod rozwiązywania sporów. Ponadto Prawo modelowe UNCITRAL nakłada na arbitrów obowiązek ujaw-

nienia wszelkich sytuacji „mogących budzić uzasadnione wątpliwości” co do ich bezstronności lub niezależności22.

3.3.4. Zapis na sąd polubowny

Kwestię zapisu na sąd polubowny reguluje art. 5 (1) The Arbitration Act zgodnie, z którym zapis na sąd polubowny powi-

nien być zawarty na piśmie. 

3.3.5. Sądy arbitrażowe 

Nie bez przyczyny jedną z najważniejszych stolic dla arbitrażu międzynarodowego jest Londyn. Od wielu lat w rankingach 

jest uważany za najlepsze miejsce do rozstrzygania sporów. Dobrze funkcjonujące w zakresie arbitrażu regulacje prawne 

przyciągają tam największe firmy z całego świata. Jednym z najważniejszych tworów angielskiego arbitrażu jest stały sąd 

polubowny The London Court of International Arbitration (LCIA). 

LCIA jest jedną z wiodących międzynarodowych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem sporów handlowych, funk-

cjonującą jako spółka. LCIA zapewnia sprawne, elastyczne i bezstronne przeprowadzanie postępowań arbitrażowych, 

niezależnie od lokalizacji i zgodnie z dowolnym systemem prawa. Jak podaje oficjalna strona internetowa LCIA ponad 

80% stron w toczących się sprawach LCIA nie ma obywatelstwa angielskiego, co wskazuje na międzynarodowy charakter 

sądu23. Według danych z 2016 r. przeciętne rozstrzyganie sporu w LCIA zajmuje 16 miesięcy i kosztuje 97 000 dolarów. 

Wciąż wzrasta liczba postępowań, przy jednoczesnym utrzymywaniu czasu trwania sprawy. Wydanie wyroku zajmuje 

średnio arbitrom 3 miesiące. W LCIA koszty arbitrażu są niższe niż szacowane koszty porównywanych instytucji we 

wszystkich spornych kwotach. Różnica ta jest szczególnie zauważalna w przypadku większych spraw: sprawy o sporach 

poniżej 1 miliona dolarów są średnio o 14% droższe w porównywanych instytucjach; sprawy, w których spór przekracza 

21 J. D. M. Lew, Harris Bor i in., Arbitration…, s. 297.

22 Wytyczne IBA dotyczące konfliktów interesów w międzynarodowym arbitrażu, https://www.ciarb.org/resources/features/inde-
pendence-and-impartiality-of-arbitrators/, dostęp: 12.12.2019 r.

23 https://www.lcia.org/LCIA/introduction.aspx, dostęp: 12.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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100 milionów dolarów, są średnio o 225% droższe24. Długotrwała tradycja LCIA sięgająca 1891 r., sprawdzone metody 

rozstrzygania sporów, dość niskie koszty postepowania i średnio niezbyt długi czas rozstrzygania sprawiają, że instytucja 

cieszy się wciąż popularnością.

Obok stałych sądów polubownych, w Wielkiej Brytanii bardzo popularne są specjalistyczne sądy arbitrażowe, wśród 

nich branżowe organizacje kupieckie z zakresu handlu: zbożem, metalami, kawą. Działają one przy np. Stowarzyszeniu 

Handlu Zbożem i Paszą (Grain and Feed Trade Association) czy Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange). Cechą 

charakterystyczną jest fakt, iż arbitrami przed sądami specjalistycznymi są najczęściej specjaliści danej dziedziny, a nie 

prawnicy. Co więcej czasami regulaminy wręcz zabraniają udziału prawników w rozprawach25. 

Sądy arbitrażowe ad hoc stanowią niewielki procent wszystkich sądów polubownych. Według danych w 2017 r., 18% 

spraw zakończonych wydaniem wyroku arbitrażowego było prowadzonych w arbitrażu ad hoc26. Arbitraż ad hoc jest naj-

bardziej powszechny w sprawach morskich, w handlu surowcami oraz w sektorze ubezpieczeniowym27.

3.3.6. System Arbitrażu Biznesowego (BAS) 

Jedną z najważniejszych instytucji reprezentujących interesy arbitrów z całego świata, organizującą szkolenia i kształ-

cenia dla praktyków alternatywnych metod rozwiązywania sporów jest Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). Organi-

zacja ma swoją siedzibę w Londynie i zrzesza ponad 16 000 członków ze 133 krajów28. 

CIArb stworzył System Arbitrażu Biznesowego (Business Arbitration Scheme), który jest propozycją skierowaną przede 

wszystkich do małych i średnich przedsiębiorców, i która polega na rozstrzyganiu sporów w przyspieszonym tempie. 

Instytut zrzesza specjalnie w tym celu przeszkoloną grupę arbitrów. Istotą tej procedury jest przeprowadzenie postępo-

wania w wysokości z góry określoną stałą opłatą 1.250 funtów oraz w czasie krótszym niż 90 dni od wyznaczenia arbitra. 

BAS ma zastosowanie wyłącznie do sporów o niskiej lub średniej wartości pieniężnej, w których wysokość sporu wynosi 

od 5.000 do 100.000 funtów. W przypadku wniesienia przez pozwanego powództwa wzajemnego, można zastosować 

schemat, jeżeli wartość roszczenia i powództwa wzajemnego nie przekraczają 150.000 funtów. W procedurze BAS for-

malności zostały zmniejszone do minimum, np. nie jest wymagana dla większości firm reprezentacja prawna. Proces jest 

prywatny i poufny oraz jest równoważny z orzeczeniem sądu. System ma zastosowanie jedynie do sporów krajowych.

24 Raport Facts and figures. Costs and duration: 2013-2016, https://www.lcia.org//News/lcia-releases-updated-costs-and-duration-analy-
sis.aspx, dostęp: 12.12.2019 r. 

25 Raport Instytutu…s. 23.

26 J. Clanchy, Arbitration statistics: a reality check, https://www.lexisnexis.co.uk/blog/dispute-resolution/arbitration-statistics-a-reali-
ty-check, dostęp: 12.12.2019 r.

27 J. D.M. Lew, Harris Bor i in., Arbitration…, s. 88-89.

28 https://www.ciarb.org/our-network/, dostęp: 12.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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System opracowany przez CIArb, stanowi dobry przykład dla niskobudżetowego i szybkiego sposobu rozwiązywania spo-

rów dla małych i średnich firm. Z danych z 2015 r. wynika, że w Wielkiej Brytanii niektóre opłaty sądowe uległy podwyżce 

nawet o 600%. Zwiększające się z roku na rok opłaty sądowe mogą stanowić realną przeszkodę, szczególnie dla małych 

firm, w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Zważywszy, że większość małych firm wszczyna postępowanie sądowe 

w celu odzyskania niezapłaconych środków, bariera finansowa spowodowana wzrostem opłat oznacza, że     w niektórych 

przypadkach nie dochodzi się już uzasadnionych roszczeń29.

  

3.4. Arbitraż w Wielkiej Brytanii a Brexit

Rozwój Londynu jako jednej z najważniejszych stolic wybieranych na przeprowadzenie międzynarodowego arbitrażu han-

dlowego był możliwy, m.in. dzięki swobodnemu przepływowi osób, w tym przepływowi wielu prawników i ekspertów 

z zakresu polubownego rozwiązywania sporów. Pojawiają się różne głosy w jaki sposób Brexit wpłynie na pozycję Wiel-

kiej Brytanii w tym zakresie. Mimo, że według danych udostępnianych przez Międzynarodową Izbę Handlową z 2015 r., 

Wielka Brytania znajdowała się na 4. miejscu w rankingu odnotowujących największą liczbę postepowań arbitrażowych, 

za Francją, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi, nie da się ukryć, że coraz większe znaczenie zyskują dalekowschodnie 

centra biznesowo-arbitrażowe, które mogą zacząć przejmować pozycję nie tylko Londynu, ale również innych znaczą-

cych ośrodków. W obliczu wyzwań jakie niesie za sobą Brexit wymienię najważniejsze poglądy dotyczące możliwego sce-

nariusza po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Z jednej strony niepewność wywołana decyzją o Brexicie podważa pozycję Wielkiej Brytanii w Europie jako miejsca polu-

bownego rozstrzygania sporów. Może być ona traktowana jako krok w kierunku zmniejszenia neutralności brytyjskich 

sędziów-arbitrów, w kontekście woli zerwania stosunków z 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Z drugiej 

strony na podstawie statystyk wydaje się, że reputacja arbitrów wydaje się być niezagrożona. W 2002 r. najczęściej 

byli wybierani arbitrzy szwajcarscy, którzy byli wybierani o połowę częściej niż arbitrzy brytyjscy i trzy razy częściej 

niż arbitrzy francuscy. Na przestrzeni lat sytuacja się zmieniała i tak w 2015 r. brytyjscy arbitrzy brali udział w postepo-

waniach 185 razy, amerykańscy 133, szwajcarscy 11, a francuscy 97 razy30. Powyższe dane, przeważają argumentację 

o utrzymaniu popularności brytyjskich arbitrów i ich wybór powinien pozostać niezależny od wystąpienia Wielkiej Bry-

tanii z Unii Europejskiej.

Wybór Wielkiej Brytanii jako miejsca rozstrzygania sporu łączy się z podleganiem ustawie The Arbitration Act oraz orzecz-

nictwu sądów i precedensach. Brexit nie będzie miał wpływu na zakres obowiązywania tych regulacji prawnych, dlatego 

29 Intorducing CIArbs business arbitration scheme, https://www.lexisnexis.co.uk/blog/dispute-resolution/introducing-ciarbs-busi-
ness-arbitration-scheme, dostęp: 20.12.2019 r.

30 https://www.slideshare.net/ICCWBO/icc-arbitration-statistics-2015, dostęp: 12.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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kwestia zdatności arbitrażowej powinna pozostać bez zmian. Co więcej również uprawnienie do wyboru miejsca przepro-

wadzenia arbitrażu oraz prawa właściwego dla danej sprawy, zgodne z przepisami unijnymi zawartymi w rozporządze-

niach nie wydaje się, aby zostało zmienione31. 

Argumentem za utrzymaniem wysokiej pozycji Londynu w arbitrażu międzynarodowym jest fakt, iż Wielka Brytania 

pozostaje stroną konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych i konwen-

cji waszyngtońskiej o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między państwami a obywatelami innych państw. Brexit nie 

będzie miał wpływu na pozostawanie stroną tych konwencji przez Wielką Brytanię, dlatego dla podmiotów prowadzących 

spory z firmami z wielu państw, ta okoliczność będzie bez znaczenia32.

Ocena wpływu Brexitu na arbitraż w Wielkiej Brytanii jest dziś niemożliwa. Wiele zależy od tego, czy Wielka Brytania 

zdecyduje się na tzw. twardy Brexit czy utrzyma częściowe członkostwo w Unii Europejskiej. Dopiero jak poznamy wyniki 

porozumienia, a wiele wskazuje na to, że odbędzie się to w niedalekiej przyszłości, ze względu na ogromny sukces Borisa 

Johnsona w ostatnich wyborach33, będzie można dokonać rzetelnej analizy.

3.5. Konkluzje

Krótka analiza wybranych zagadnień z zakresu brytyjskiego arbitrażu, zarówno regulacji prawnej oraz praktyki, pozwala 

ocenić, że Wielka Brytania a w szczególności Londyn, jest niezmiennie jednym z najważniejszych ośrodków międzynaro-

dowego arbitrażu handlowego. Ujednolicenie regulacji międzynarodowych i krajowych i umieszczenie ich w jednym akcie 

prawnym The Arbitration Act wpływa na rozwój tej instytucji dwutorowo, zarówno arbitrażu międzynarodowego i krajo-

wego. Ciekawe rozwiązania jak choćby System Arbitrażu Biznesowego, który w uproszczonej i przyspieszonej proce-

durze wychodzi naprzeciw małym i średnim przedsiębiorcom, stanowi dobry przykład, który powinien być promowany 

i wprowadzany do regulacji innych krajów. Co więcej, na atrakcyjność brytyjskiego arbitrażu wpływa również dostęp do 

wyszkolonych i doświadczonych arbitrów, oraz wysoka kultura rozstrzygania polubownego sporów. Takie cechy brytyj-

skiego arbitrażu sprawiają, że prawdopodobnie nawet Brexit nie zmieni tej pozycji i Londyn będzie dalej jednym z naj-

bardziej znaczących ośrodków.

31 M. Buczek, Brexit…s. 4.

32 Keep calm and arbitrate? The impact of political events on international arbitration, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.
com/2017/10/11/keep-calm-arbitrate-impact-political-events-international-arbitration/, dostęp: 12.12. 2019 r.

33 12 grudnia 2019 r. odbyły się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, gdzie większość głosów otrzymała Partia Konserwatywna. 
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podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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ARBITRAŻ  
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Joanna Fedorczyk

4.1. Singapur

4.1.1. Uwagi wprowadzające

Niewątpliwie jednym ze współczesnych liderów w dziedzinie arbi-

trażu pozostaje Singapur. Wynika to z rosnącej liczby opcji poza-

sądowego rozwiązania sporu. Jak zauważa Jane Croft1, państwo 

to stanowi wyzwanie dla innych ośrodków arbitrażowych, jak 

chociażby Londynu. W ciągu ostatnich 15 lat liczba spraw w Sin-

gapore International Arbitration Center (SIAC) wzrosła o ponad 

300%. Michael Davison z międzynarodowej firmy prawniczej 

Hogan Lovells twierdzi, że Singapur przyciąga firmy z Indii, Chin 

i Rosji. Renomę potwierdza Christopher Tahbaz z kancelarii praw-

nej Debevoise & Plimpton, wskazując na zaspokajanie przez środo-

wisko prawne tego państwa rozmaitych potrzeb.

4.1.2. Arbitrzy

Istotną kwestią jest to, że zasadniczo – z zastrzeżeniem szczególnych 

okoliczności sprawy – arbitrzy nie muszą być prawnikami. Przykła-

dowo w SIAC’s Panel of Arbitrators (Panel Arbitrów), z którego strony 

nie są zobowiązane skorzystać, zasiadają m.in. marynarze i architekci.

1 J. Croft, Singapore is becoming a world leader in arbitration, Financial 
Times, 3.06.2016, https://www.ft.com/content/704c5458-e79a-
11e5-a09b-1f8b0d268c39, dostęp: 10.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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4.1.3. Szczególne tryby postępowania

Podobnie jak w przypadku Szwecji SIAC oferuje tzw. expedited procedure, w wyniku której ostateczne orzeczenie wyda-

wane jest w ciągu 6 miesięcy od ustanowienia Trybunału. 

Takie rozwiązanie możliwe jest przy spełnieniu jednej z trzech przesłanek: 

• kwota będąca przedmiotem sporu nie przekracza równowartości 6 000 000 SGD (ok. 17 milionów złotych);

• zgoda stron;

• nagły przypadek.

Natomiast Emergency Arbitrator wyznaczany jest do rozpatrywania wniosków o pilne zastosowanie środków tymczasowych, jesz-

cze przed utworzeniem Trybunału. SIAC okazał się być pierwszą instytucją arbitrażową w Azji, która zaoferowała tę procedurę. 

Jednak Singapur nie mógłby się pochwalić tak znakomitą reputacją, gdyby niczym się nie wyróżniał. Dlatego też należy 

zwrócić uwagę na istnienie Early Dismissal of Claims and Defences polegającej na wcześniejszym odrzuceniu roszczeń lub 

obrony przy roszczeniu czy obronie oczywiście bezpodstawnej albo poza jurysdykcją.

Interesującym rozwiązaniem jest również arbitraż tylko na podstawie dokumentów-documents-only arbitration, dzięki któ-

rej przesłuchania nie muszą odbywać się w Singapurze. Wymaga to jednak zgody stron. 

Oddzielnej uwagi wymaga kwestia instytucji Arb-Med-Arb. Rozwiązanie to, kojarzone wyłącznie z Singapurem, umożliwia 

stronom podjęcie mediacji już po rozpoczęciu postępowania arbitrażowego. W razie braku porozumienia strony kontynu-

ować będą arbitraż. 

4.1.4. Cross-Institution Consolidation Protocol

W dniu 19 grudnia 2017 r. SIAC wystąpił z propozycją porozumienia międzynarodowych instytucji w zakresie łączenia postę-

powań arbitrażowych. Zgodnie z treścią protokołu2, współpraca ta ma na celu ułatwienie skutecznego i egzekwowalnego 

rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych, co, zdaniem autorów, ma przynieść stronom znaczące korzyści. 

2 Proposal on Cross-Institution Consolidation Protocol, SIAC, 19.12.2017, http://www.siac.org.sg/images/stories/press_
release/2017/%5bPress%20Release%5d%20PROPOSAL%20ON%20CROSS-INSTITUTION%20CONSOLIDATION%20%20
PROTOCOL.pdf, dostęp: 10.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

Michał Zdziera

4.2. Australia

4.2.1. Uwagi wprowadzające

Federalny ustrój terytorialny Związku Australijskiego skutkuje zróżnicowaniem prawnym i odmiennością rozwiązań 

na poziomie poszczególnych stanów. Trudno jest dokonać przeglądu wszystkich, zróżnicowanych ustawodawstw krajo-

wych, dotyczących funkcjonowania arbitrażu w Australii. Dlatego poprzestaniemy na odwołaniu do Ustawy o Arbitrażu 

Międzynarodowym, która stanowi modelowe przepisy prawa dla rozstrzygnięć arbitrażowych, wydawanych przez sądy 

polubowne na terenie całej Australii. Ustawa stanowi normy prawa wzorowane na Regulaminie Arbitrażowym UNCI-

TRAL. Od 2010 roku arbitraż krajowy w Australii nie odbiega znacząco od arbitrażu międzynarodowego, poszczególne 

terytoria związkowe dążą do ujednolicania przepisów prawa na temat sądownictwa polubownego, odzwierciedlając 

regulacje Ustawy Modelowej. 

Pochylając się nad kwestią arbitrażu, kluczowe jest wyodrębnienie trzech zasadniczych kwestii:

1) Zdatności arbitrażowej, czyli wskazanie przedmiotów sporu, które mogą być, poddane pod rozstrzygnięcie 

instytucji arbitrażowej,

2) Relacji między postępowaniem arbitrażowym a sądownictwem państwowym,

3) Atrakcyjności arbitrażu wśród podmiotów prawa.

Pozytywny odbiór arbitrażu w Australii przyczynia się do częstego wyboru tego kraju jako miejsca prowadzenia sporów 

przez uczestników międzynarodowego obrotu gospodarczego.

4.2.2. Zdatność arbitrażowa

Zdatność arbitrażowa w Australii rozumiana jest w sposób szeroki. Przede wszystkim bazuje na założeniu, że to strony 

w umowie arbitrażowej zrzekają się rozstrzygnięcia ewentualnego sporu przez sąd państwowy i przyznają jurysdykcję 

instytucji arbitrażowej. Zgodnie z Ustawą Modelową każdy spór o charakterze handlowym może być rozpatrzony w dro-

dze arbitrażu, jeżeli jest to zgodne z wolą stron. Ograniczeń zdatności arbitrażowej należy szukać w orzecznictwie. To 

judykatura wyznaczyła granicę zakresu przedmiotowego sądownictwa polubownego w Australii.



74

R A POR T  \\\  MONITORING LEGISL AC JI  \\\   W Y BR A NE Z AG AGNIENI A  –  IV K WA RTA Ł 2019

–  35  /  40  –

mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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Przedmiotem kontrowersji są na przykład relacje prawne z zakresu tzw. obrotu konsumenckiego, tj. stosunki prawne 

pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Ważne stanowisko w tej kwestii zajął ponad dwadzieścia lata temu Sąd 

Apelacyjny Nowej Południowej Walii, orzekając, że problematyka ochrony praw konsumenckich może być przedmio-

tem rozstrzygnięcia instytucji arbitrażowej3. Innym przykładem może być wyrok Sądu Najwyższego Nowej Południowej, 

który również potwierdził stosowanie arbitrażu do sporów z udziałem konsumentów, w tym roszczeń opartych na pra-

wie antymonopolowym4. Oznacza to szerokie rozumienie zakresu przedmiotowego sporów arbitrażowych. Rozstrzyga-

jąc sytuacje wątpliwe, sądy australijskie koncentrują się na ogół na wykładni postanowień umowy, łączącej strony, która 

w sposób bezpośredni lub pośredni formułuje klauzulę arbitrażową. Sądownictwo rzadko ingeruje w kwestie porozumie-

nia stron, nie ograniczając możliwość wyłączenia sporu z jurysdykcji arbitrażowej5. Argumenty te przemawiają za uzna-

waniem w Australii kontraktowej teorii arbitrażu, która oznacza oparcie arbitrażu przede wszystkim na autonomii woli 

stron, wyrażającej chęć jego stosowania.

4.2.3. Postępowanie arbitrażowe a sądy państwowe

Postępowanie arbitrażowe stanowi realną alternatywę dla tradycyjnego postępowania sądowego, m.in. ze względu 

na większą poufność toczących się polubownie postępowań. O ile zasadą procesu cywilnego w większości ustawo-

dawstw jest jawność (co oznacza prowadzenie rozprawy przy udziale publiczności oraz ogłaszanie wydanych wyroków 

w właściwym publikatorze), dyskrecja jest elementem zachęcającym strony sporu arbitrażowego (które nie życzą sobie 

publicznego występowania ze swoimi roszczeniami) do korzystania z tej ścieżki procesowej. Tymczasem w australijskim 

porządku prawnym nie obowiązuje bezwzględna zasada poufności postępowania, nałożona na strony z mocy ustawy, 

jest to kwestia pozostawiona do ułożenia przez strony6. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby arbitraż 

dopuszczał dostęp do informacjach o procesie osobom trzecim, choć trudno wyobrazić sobie, by procesujące się strony 

często korzystały z tej możliwości.

Problematyka poufności w postępowaniu arbitrażowym stała się przedmiotem rozstrzygnięcia australijskiego Sądu Naj-

wyższego w sprawie Esso Australia Resources Ltd. przeciwko Plowmanowi. Sąd Najwyższy potwierdził tezy sądów niższej  

instancji, które stwierdziły brak generalnej zasady poufności postępowania przed sądem polubownym. Informacje 

3 IBM Australia v National Distribution Services (1991) 22 NSWLR 466, the New South Wales Court of Appeal.

4 FRANCIS TRAVEL MARKETING PTY LIMITED v VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LIMITEDCA 40468/94 CommD 50143/94, źródło: 
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/nsw/NSWSC/1996/104.html, dostęp: 23.12.2019 r. 

5 Arbitration procedures and practice in Australia: overview by Leon Chung, Elizabeth Macknay and Elizabeth Poulos*, Herbert Smith 
Freehills, źródło: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-618-2164?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&first-
Page=true&bhcp=1, dostęp: 23.12.2019 r.

6 B. Gessel - Kalinowska vel Kalisz, Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym, źródło: https://gessel.pl/
publikacje/podstawa-normatywna-zasady-poufnosci-polskim-arbitrazu-handlowym/, dostęp: 27.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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i treści pozyskane w czasie postępowania arbitrażowego mogą być rozpowszechniane osobom trzecim, zwłaszcza jeżeli 

są one przedmiotem informacji publicznej, do której dostęp mają zapewnić organy państwowe7. Oznacza to, że  . Przepisy 

prawa materialnego, które nakładają na określone podmioty obowiązek informowania opinii publicznej o danych zdarze-

niach, są nadrzędne wobec klauzuli arbitrażowej. Nie można wyłączyć określonego obowiązku publicznego poprzez pry-

watne umowy. Strony postępowania arbitrażowego mają prawo, a niekiedy także obowiązek posługiwać się informacjami 

o arbitrażu w stosunku do osób niezwiązanych z nim bezpośrednio.

Sądy państwowe w Australii mają przyjazne nastawienie do arbitrażu, przez co staje się on zależny wyłącznie od 

treści postanowień umownych stron, które decydują się rozstrzygać zaistniały spór na płaszczyźnie sądownictwa 

polubownego. Sądy państwowe mają wąski zakres władczej kognicji w stosunku do spraw oddanych do kompe-

tencji instytucji arbitrażowej. Co więcej, zarówno Ustawa o Międzynarodowym Arbitrażu, jak i ustawodawstwa 

poszczególnych stanów (wzorowane na jej przepisach), zobowiązują sądy do zawieszenia procedowania na korzyść 

arbitrażu, jeżeli żąda tego strona przed podniesieniem pierwszego zarzutu merytorycznego w sprawie8. Sąd Naj-

wyższy Nowej Południowej Walii orzekł, że należy dążyć do utrzymania porozumienia arbitrażowego nawet w przy-

padku zwiększenia się liczby uczestników sporu. W przypadku kontrowersji odnośnie arbitrażu, stosować powinno 

się procedurę zawieszenia, a nie umorzenia postępowania arbitrażowego9. Wnioskiem, płynącym z lektury wyroku, 

jest wrażenie liberalnego nastawienia judykatury wobec sądownictwa polubownego. Umowy arbitrażowe są sank-

cjonowane przez sądy państwowe, a wyłączenie ich zastosowania jest utrudnione i ciężkie do podważenia. Oko-

liczności te powodują, iż Australia jest krajem postrzeganym jako dogodne miejsce dla arbitrażu, odpowiadającym 

potrzebom przedsiębiorców.

4.2.4. Ograniczenia procedury arbitrażowej

Choć Australia jest państwem, w którym przepisy prawa wprowadzają szeroki zakres przedmiotowy postępowania arbi-

trażowego, a sądownictwa w swoim orzecznictwie rzadko wprowadza ograniczenia w tej kwestii i zdatność arbitrażowa 

nie napotyka wielu ograniczeń – występują jednakże kategorie sporów, w których (na podstawie wyraźnych przepisów 

prawa materialnego) możliwość procedowania w trybie polubownym jest wyłączona.

7 M. Hartung, Jeszcze o poufności arbitrażu, źródło: http://www.codozasady.pl/jeszcze-o-poufnosci-arbitrazu/, dostęp: 27.12.2019 r.

8 https://iclg.com/practice-areas/international-arbitration-laws-and-regulations/australia, dostęp: 27.12.2019 r.

9 John Holland Pty Limited v Kellogg Brown & Root Pty Ltd (2) [2015] NSWSC 451, [2015] NSWSC 564, źródło: http://www.mondaq.
com/australia/x/438708/Arbitration+Dispute+Resolution/John+Holland+Pty+Limited+v+Kellogg+Brown+Root+Pty+Ltd+2+2015
+NSWSC+451+2015+NSWSC+564+Stay+of+arbitration, dostęp: 27.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

Ograniczenie względem pewnych typów sporów wynika z zasady porządku publicznego. W praktyce roszczeniami, które 

z powodu ochrony interesu publicznego, nie mogą być przedmiotem postępowania arbitrażowego są:

a) roszczenia patentowe lub związane z ochroną znaku towarowego,

b) spory podatkowe pomiędzy podmiotami prywatnymi a organami administracji publicznej,

c) roszczenia związane z postępowaniem upadłościowym,

d) niektóre spory ubezpieczeniowe10.

Brak zdatności arbitrażowej wymienionych sporów jest konsekwencją faktu, iż są to roszczenia dotykające interesów 

innych osób niż tylko zainteresowane podmioty, oddziałujące na sferę szerszych stosunków społecznych, będących 

przedmiotem troski ze strony organów władzy publicznej. Ochrona interesów publicznych jest argumentem dla wyłącze-

nia tego typu roszczeń spod kompetencji sądownictwa polubownego.

10 https://iclg.com/practice-areas/international-arbitration-laws-and-regulations/australia, dostęp: 27.12.2019 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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REFLEKSJE  
KOŃCOWE
Krzysztof Koźmiński
Michał Zdziera

NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ – OSTATECZNY 

KSZTAŁT POLSKIEGO PRAWA ARBITRAŻOWEGO, CZY 

ZAPOWIEDŹ  NOWEJ TENDENCJI?

Polski ustawodawca w sposób ostry określił zakres przedmio-

towy arbitrażu, stanowiąc, że pod rozstrzygnięcie sądu polubow-

nego mogą zostać poddane spory o prawa majątkowe, wyłączając 

sprawy o alimenty oraz spory o prawa niemajątkowe, które mogą 

być przedmiotem ugody sądowej1. Zastosował jednocześnie ode-

słanie wewnątrzsystemowe, zastrzegając, że przepisy szczególne 

mogą wyłączać arbitraż w konkretnej sprawie. 

Aktualnie zatem, od dnia 8 września 2019 r., Kodeks Postępowa-

nia Cywilnego, dopuszcza stosowanie arbitrażu we wszystkich 

sporach o prawa majątkowe, za wyjątkiem roszczeń alimentacyj-

nych, a także w każdym sporze o prawa niemajątkowe, w których 

istnieje możliwość prawna zawarcia ugody sądowej. Od tej daty 

wiążącym dla stron jest regulamin sądu polubownego, obowiązu-

jący w dacie wniesienia pozwu, chyba że strony w zapisie na sąd 

polubowny postanowią inaczej. Wskazuje się, iż jest to zmiana 

na lepsze, odpowiadająca rozwiązaniom, występującym w innych 

krajach świata, które pozwala na szybsze prowadzenie procedury 

arbitrażowej. Regulamin, obowiązujący później, lepiej odpowiada 

1 Art. 1157 Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 
r., tekst jednolity z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1450).
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 
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na aktualne potrzeby stron2. Stwarza to szansę dla stałego rozwoju regulaminów sądów polubownych. Wprowadzane 

zmiany będą mogły być zastosowane od razu, z pominięciem postanowień regulaminowych, które nie sprawdziły się 

wcześniej. Jest to krok w kierunku dalszego rozwoju arbitrażu oraz udoskonalania, działających instytucji sądownictwa 

polubownego w Polsce.

Interesującą zmianą przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego jest również nadanie nowego brzmienia art. 1163. 

Normy w nim zawarte odnoszą się do zapisu na sąd polubowny, umieszczonego w umowie lub statucie spółki handlo-

wej. W wyniku wprowadzonych zmian, zapis na sąd polubowny, umieszczony w umowie spółki, wiąże nie tylko spółkę 

i jej wspólników, ale również organy spółki i ich członków. Zmiana jest odbierana pozytywnie, jako rozwiązanie spójne 

z regulacjami, zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Poszerzenie kręgu podmiotów, których wiąże zapis na sąd polu-

bowny, ogranicza wystąpienie równolegle obok siebie postępowań arbitrażowych oraz wniesienie powództwa do sądu, co 

czyni arbitraż wyłączną metodą rozwiązywania sporów w przypadku zapisu, umieszczonego w statucie spółki3. W ramach 

nowelizacji ustawodawca stworzył możliwość uczynienia przedmiotem sporu arbitrażowego, uchylenie lub stwierdzenie 

nieważności uchwały zgromadzenia. Podejrzewać należy, że decydującym argumentem dla postawienia kwestii spornych 

w stosunkach korporacyjnych będzie chęć zachowania poufności, która dla wielu może okazać się wartością bezcenną4.

Najnowsze nowelizacje przepisów polskiej procedury cywilnej otwiera drogę do szerszego stosowania metod rozstrzy-

gania sporów przez sądownictwo polubowne, stwarzając realną alternatywę dla tradycyjnych postępowań sądowych. 

Bazując jedynie na literalnym brzmieniu regulacji ustawowej, można stwierdzić, że polskie przepisy stają się przyjazne 

dla arbitrażu, podobnie jak niektóre regulacje zagraniczne, obowiązujące np. we Francji, czy w Szwajcarii. Należy stwier-

dzić, że zmiany w przepisach wprowadzone przez krajowego prawodawcę, odpowiadają postulatom jakie od lat pojawiały 

się w środowisku prawniczym. Czy to koniec zmian? Czas pokaże, ale – jak wynika z przykładowych doświadczeń zagra-

nicznych – rozwiązania normatywne w zakresie regulacji sądownictwa polubownego mogą być różnorodne, a współ-

czesne bariery stojące na przeszkodzie rozwojowi arbitrażu skutecznie eliminowane.

Obserwacja praktyki pozwala sformułować pogląd, iż faktycznie jednak arbitraż nie jest tak popularny, jak mogłoby się to 

wydawać. Sięgają po niego wyłącznie najwięksi przedsiębiorcy, których sprawa jest specyficzna, ma charakter na przy-

kład wysoce specjalistyczny. Sądownictwo polubowne jest raczej wyjątkową ścieżką, na którą decydują się strony kon-

fliktów, a wartość większości sporów oddawanych do tego trybu wciąż oscyluje poniżej stu tysięcy złotych5. Wydaje się, 

że nie powodują tego przeszkody formalno-prawne, a ograniczenia mentalne (społeczno-kulturowe), które przezwycięże-

2 SA KIG: Przepisy regulujące postępowania arbitrażowe wchodzą w życie 8 IX, źródło: https://www.money.pl/gielda/sa-kig-przepisy-reg-
ulujace-postepowania-arbitrazowe-wchodza-w-zycie-8-ix-6421542190724737a.html, dostęp: 3.01.2020 r.

3 A. Tujakowska, M. Olechowski, Zmiany w kpc: nowe przepisy w sprawie arbitrażu, źródło: https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/309099972-
Zmiany-w-kpc-nowe-przepisy-w-sprawie-arbitrazu.html, dostęp: 3.01.2020 r.

4 J. Ojczyk, Spory o zaskarżanie uchwał mogą być rozstrzygane w arbitrażu, źródło: https://www.prawo.pl/biznes/spory-o-zaskarza-
nie-uchwal-moga-byc-rozstrzygane-w-arbitrazu,471129.html, dostęp: 4.01.2020 r.

5 Przedsiębiorcy rezygnują z arbitrażu. Dlaczego sądy polubowne są tak mało popularne w Polsce? Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/
artykuly/1389053,dlaczego-sady-polubowne-sa-tak-malo-popularne-w-polsce.html, dostęp: 2.01.2020 r.
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mógłby żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. Główny Inspektor mógłby ponadto 

podejmować czynności należące do zakresu działalności wojewódzkiego inspektora, jeśli byłoby to 

uzasadnione szczególna wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi, a także nadzorować kontrole 

przeprowadzane przez wojewódzkich inspektorów. Co więcej, zgodnie z projektem Główny Inspek-

tor mógłby w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

przemawia za tym interes inspekcji, a w szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub 

podległej mu jednostki zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji – z kolei w obecnym stanie 

prawnym Głównym Inspektor nie ma formalnego uprawnienia do zainicjowania procedury odwołania 

wojewódzkiego inspektora.

Część powyższych rozwiązań zbliża relację pomiędzy Głównym a wojewódzkimi inspektorami do sto-

sunku organizacyjnej podległości (kierownictwa). W szczególności dotyczy to prawa do wydawania 

wiążących wytycznych i poleceń, a także możliwości tzw. dewolucji kompetencji (czyli prowadzenia 

przez Głównego Inspektora czynności w zakresie objętym właściwością funkcjonalną wojewódzkiego 

inspektora). Należy jednak zauważyć, że proces pionizacji IJHARS nie jest w świetle omawianego projektu 

w pełni konsekwentny. Przede wszystkim nie ulega zmianie art. 18 pkt 2 UIJHARS, zgodnie z którym 

zadania Inspekcji wykonują m.in.:

„wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artyku-

łów rolno-spożywczych, zwanego dalej “wojewódzkim inspektorem”, jako kie-

rownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-

czych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej”. 

Nie jest jasne, czy jest to celowe pominięcie, czy jednak przeoczenie. Pozostawienie tego przepisu 

w obecnym brzmieniu tworzy jednak wrażenie, że wojewódzcy inspektorzy nadal będą funkcjonować 

w systemie administracji zespolonej. Ponadto wojewodowie nadal zachowają decydujący wpływ na 

obsadę personalną stanowisk wojewódzkich inspektorów, gdyż (poza wskazanym wyżej przypadkiem) 

za każdym razem inicjatywa wojewody będzie niezbędna, aby powołać lub odwołać określoną osobę na 

stanowisko wojewódzkiego inspektora.

/// 7.3. JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Istotna dla przedsiębiorców zmiana nastąpi w art. 28 UIJHARS, w odniesieniu do protokołów z kontroli 

przeprowadzanych przez organy IJHARS. Obecnie przedsiębiorca (a ściślej kierownik jednostki kon-

trolowanej) niezgadzający się z ustaleniami protokołu może jedynie wnieść do protokołu swoje uwagi, 

przed podpisaniem tego dokumentu. W projekcie natomiast przewidziano, że podmiot kontrolowany 

może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania 

protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, są one rozpatrywane w terminie 7 dni i mogą skutkować 

przeprowadzeniem dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia stanu faktycznego. Jeśli 

zastrzeżenia zostałyby uznane, sporządzany byłby aneks do protokołu; w przeciwnym razie organ inspek-

cji przekazuje kontrolowanemu swoje stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń na piśmie.

Powyższa zmiana może otwierać ciekawe, dodatkowe pole dla obrony praw przedsiębiorcy w ra-

mach urzędowej kontroli żywności przeprowadzanej przez organy IJHARS. Warto w tym kontekście 

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE /// DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I WYZWANIA DLA POLSKI

nie wymaga czasu i zaangażowania ze strony licznych podmiotów: przedstawicieli sądownictwa polubownego, organiza-

cji pozarządowych, środowiska prawniczego, reprezentantów organów władzy publicznej, naukowców, a finalnie samych 

przedsiębiorców i obywateli, którzy wsłuchają się w argumenty na rzecz oddania swoich spraw sądom nie-państwowym 

i odważą na skorzystanie z tego trybu postępowania.
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