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I. WSTĘP

Zaletą rozwiązywania sporów przed sądem arbitrażowym jest między innymi skrócony czas postępo-

wania, fachowość tj. strony mogą dobrać arbitra, który posiadać będzie fachową wiedzę, adekwatną 

do meritum sporu oraz odformalizowany (uproszczony) tryb postępowania. Przedmiotowy raport ma 

na celu przedstawienie jak prezentuje się ostatnia z wyżej wskazanych zalet – odformalizowany tryb 

postępowania toczącego się przed Sądem Polubownym Ośrodka Analiz Cegielskiego (dalej jako: „Sąd 

Polubowny OAC” lub „Sąd”). Zostaną w nim przedstawione zarówno aspekty formalne - wynikające  

z Regulaminu Sądu Polubownego OAC - oraz aspekty praktyczne, oparte na prowadzonych przez Sąd 

Polubowny OAC postępowaniach. 
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II. FORMALIZM PROCESOWY  
W UJĘCIU OGÓLNYM 

Aby przedstawić, w jaki sposób zostało formalnie oraz praktycznie uproszczone postępowanie toczące 

się przed Sądem Polubownym OAC, w pierwszej kolejności należy wyjść od samego pojęcia jakim jest 

„formalizm procesowy” oraz czym on się przejawia na gruncie sądownictwa powszechnego.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego „formalizm” oznacza przywiązywanie nadmier-

nej wagi do ustalonych form i przepisów; stanowisko w filozofii, sztuce, według którego wartość dzieła 

wynika w zasadniczym stopniu z jego formy1. Powyższa definicja wyraźnie wskazuje, że formalizm polega 

na nadmiernym przywiązywaniu wagi do przepisów i form, gdy zaś dotyczy filozofii, nauki i sztuki – for-

ma może stać się czynnikiem decydującym kosztem treści2. Zatem nie jest formalizmem stosowanie się 

do przepisów i zasad prawnych, ale jest nim przypisywanie nadmiernej wagi samym tylko przepisom  

i formom działania kosztem ich treści. Granica pomiędzy stosowaniem prawa a formalizmem prawnym 

przebiega zatem tam, gdzie treść czynności przestaje mieć znaczenie – bo liczy się już tylko treść przepisu3.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że formalizm procesowy, rozumiany jako obowiązek dokonywania 

czynności procesowych „w określonej formie, miejscu oraz czasie”, stanowi nieodłączną część każdego 

postępowania sądowego. Postępowanie całkowicie odformalizowane, nieoparte na procedurze ujętej 

w przepisach prawa, miałoby charakter arbitralny, a organu wydającego rozstrzygnięcia w ten sposób 

z całą pewnością nie można byłoby określić mianem „sądu”. Z tej perspektywy procedura stanowi więc 

nie tyle ograniczenie prawa do sądu, ile warunek konieczny jego realizacji. Jednocześnie wiele rozwiązań 

proceduralnych, takich jak np. wymogi formalne pism procesowych czy terminy, może stanowić barierę 

w dostępie do sądu. Nie znaczy to oczywiście, że zawsze są one niedopuszczalne - w wielu przypadkach 

formalizm procesowy realizuje prawnie doniosłe cele, przyczyniając się do zwiększenia efektywności 

postępowania czy pewności prawa. Istnieją zarazem pewne granice, po których przekroczeniu regulacje 

1  Słownik języka polskiego, adres: https://sjp.pl/formalizm. 
2  Źródło: Rzeczpospolita, „Henryk Walczewski – formalizm w sądzie: zło czy konieczność?”, adres: https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/

art9449821-henryk-walczewski-formalizm-w-sadzie-zlo-czy-koniecznosc.
3  Źródło: Rzeczpospolita, „Henryk Walczewski – formalizm w sądzie: zło czy konieczność?”, adres: https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/

art9449821-henryk-walczewski-formalizm-w-sadzie-zlo-czy-koniecznosc.
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proceduralne nie są już uzasadnionymi mechanizmami służącymi zapewnieniu efektywności postępowa-

nia, lecz przejawem nadmiernego formalizmu procesowego, stanowiącym pogwałcenie prawa do sądu4.

W świetle powyższego uznać należy, że formalizmem procesowym jest stawianie wyżej przepisu ponad 

treści, które mają wynikać z jego stosowania, co zagraża sprawiedliwości jako racji bytu i celu istnienia 

sądów. Formalizm powstaje zawsze skutkiem przewartościowania procedur, które same w sobie są ko-

nieczne, ale nie powinny przesądzać o wyniku postępowania ponad przesłanki merytoryczne. Podejście 

formalne (ale nie formalistyczne) jest jednak słuszne i konieczne. Trudno np. wyobrazić sobie, że sąd 

przystępuje do rozpoznawania żądań pozwu zawierającego różne braki, kierując się wyłącznie poczuciem 

obrony interesów powoda. Byłoby to naruszenie zasady bezstronności sądu, a wskazane w przepisach 

wymagania dotyczące np. pozwu są konieczne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania. 

Wymagania formalne bronią równości stron przed sądem, a nade wszystko czynią postępowanie sądowe 

przewidywalnym i transparentnym. Problem „formalizmu” pojawia się, kiedy sądy lub ustawodawca wy-

chodzą poza te zasady, a przepisy stają się wartością samą dla siebie. Formalizm w procedowaniu sprawy 

może polegać na wyszukiwaniu przepisów pozwalających na prowadzenie sprawy bez zajmowania się jej 

istotą lub przedmiotem sporu. Formalizm w postępowaniu dowodowym – polega na wymaganiu od sądu, 

aby się wytłumaczył z oceny dowodów – w myśl tego poglądu wszystkie ustalenia mają być policzone 

dokładnie bez żadnych przybliżeń. To w praktyce doprowadziło do kultu drobiazgowych opinii biegłych, 

przedłużania postępowania i zawyżania koniecznych kosztów5. 

4  Szwed, M. (2020). Nadmierny formalizm procesowy jako naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(2), 123-136.

5  Źródło: Rzeczpospolita, „Henryk Walczewski – formalizm w sądzie: zło czy konieczność?”, adres: https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/
art9449821-henryk-walczewski-formalizm-w-sadzie-zlo-czy-koniecznosc.
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III. UPROSZCZENIE POSTĘPOWANIA 
TOCZĄCEGO SIĘ PRZED SĄDEM 
POLUBOWNYM OŚRODK A ANALIZ 
CEGIELSKIEGO – ASPEKT FORMALNY

Postępowanie przed Sądem Polubownym OAC opiera się na Regulaminie Postępowania przed Sądem 

Polubownym OAC (dalej jako: Regulamin), który uznać można za de facto uproszczoną wersję Kodeksu 

Postępowania Cywilnego. Regulamin swoim przedmiotem obejmuje wszelkie niezbędne normy, zapew-

niające stronom uczestnictwo w rzetelnym oraz sprawiedliwym postępowaniu. Przepisy stricte odnoszące 

się do samego postępowania przed Sądem Polubownym OAC, zostały zawarte w rozdziale IV Regulaminu. 

3.1. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM POLUBOWNYM OAC

W pierwszej kolejności przed wszczęciem postępowania Sąd poucza strony o terminach zawitych na do-

konanie wskazanych czynności, zasadach powołania świadków, kosztach postępowania, elektronicznym 

charakterze postępowania toczącego się przed Sądem Polubownym OAC oraz warunkach w jakich Skład 

Orzekający może wydać wyrok zaoczny. 

Wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje przez złożenie pozwu. Wszczęcie postępowania 

następuje przez złożenie pozwu. 

Regulamin ponadto w określa co powinien zawierać pozew wniesiony przez powoda. Wskazano w nim 

m.in. dokładne oznaczenie stron sporu; wskazanie kandydata na Przewodniczącego Składu, a w przy-

padku składu trzyosobowego – także wyboru jednego arbitra; oznaczenie wartości przedmiotu sporu  

i jego waluty; wskazanie podstawy prawnej lub zasad słuszności jako podstawy rozstrzygnięcia; dokładnie 

określone żądania wraz z ich uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych 

okoliczności. 
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Pozew ponadto powinien zawierać wskazanie umowy o arbitraż, chyba że strony takiego zapisu nie do-

konały, a mimo tego powód chce złożyć pozew, będący dla pozwanego propozycją poddania sporu pod 

jurysdykcję Sądu – tzw. zaproszenie do arbitrażu. 

Powód jednocześnie, powinien wskazać miejsce zamieszkania lub siedziby i adres stron, numer telefonu 

pozwanego będącego osobą fizyczną, a w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organiza-

cyjnych nieposiadających osobowości prawnej – numer telefonu osoby lub osób uprawnionych do jej 

reprezentowania, a także adresy poczty elektronicznej stron. 

3.2. PEŁNOMOCNICY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM POLUBOWNYM OAC 

W postępowaniu toczącym się przed Sądem Polubownym OAC, w odróżnieniu od postępowań przed sąda-

mi powszechnymi, pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. Pełnomocnika można ustanowić oraz odwołać na każdym etapie postępowania. 

W toku postępowania, w sytuacji, gdy strona ustanowi pełnomocnika, wszelkie czynności dokonuje 

pełnomocnik, któremu – jako jedynemu – dokonuje się doręczeń. Stronie reprezentowanej przez pełno-

mocnika przysługuje zaś prawo wglądu do akt sprawy. 

3.3. WERYFIK ACJA KWESTII FORMALNYCH 

Wstępnej weryfikacji wymogów formalnych pozwu oraz wniesionej opłaty za postępowanie dokonuje 

Arbiter Przewodniczący, zanim wyda zarządzenie o doręczeniu pozwu. W sytuacji, gdy Arbiter Przewod-

niczący stwierdzi braki formalne, zwraca pozew powodowi w celu ich usunięcia w terminie 7 dni.

W przypadku ponownego złożenia przez powoda pozwu bez usunięcia braków, do których usunięcia 

Arbiter Przewodniczący wezwał powoda, pozew podlega odrzuceniu. 

3.4. ODPOWIEDŹ NA POZEW 

Odpowiedź na pozew wnosi się, w zależności od stopnia zawiłości sprawy lub obszerności materiału do-

wodowego, w terminie 7 lub 14 dni od dnia doręczenia pozwu. Odpowiedź na pozew następuje w drodze 

elektronicznej lub w formie wskazanej przez Sąd i powinna zawierać stanowisko pozwanego odnośnie 

wszystkich twierdzeń, wniosków i dowodów zawartych w pozwie. 

Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje postępowania. W takim wypadku sąd wydaje wyrok zaoczny 

oraz co kluczowe, powództwo wzajemne jest niedopuszczalne.

3.5. WYMIANA PISM PRZYGOTOWAWCZYCH

Po wniesieniu odpowiedzi na pozew Sąd zarządza wymianę pism przygotowawczych, zobowiązując strony 

do zajęcia stanowiska co do przeprowadzenia rozprawy oraz przedstawienia twierdzeń i wniosków pod 

rygorem pominięcia. Wraz z doręczeniem powodowi odpowiedzi na pozew Sąd zobowiązuje go do zajęcia 

stanowiska co do zgłoszonych przez pozwanego twierdzeń i dowodów w terminie 3 dni. 
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Pozwanego zaś, Sąd zobowiązuje do zajęcia stanowiska w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu pisma 

przygotowawczego powoda. Sąd może zarządzić dalszą wymianę pism przygotowawczych, jeśli uzna to 

za konieczne do prawidłowego wyjaśnienia sprawy, w szczególności w sprawach zawiłych.

3.6. WNIOSKI STRON I ZARZĄDZENIA SĄDU

Sąd, rozpatrujący sprawę przed, aż do wydania orzeczenia końcowego wydaje w sytuacjach przewidzia-

nych w Regulaminie lub z własnej inicjatywy zarządzenia, skierowane do jednej lub obu stron. Termin na 

udzielenie odpowiedzi na zarządzenie oraz rygor związany z uchybieniem temu terminowi określa Sąd 

w treści zarządzenia.

3.7. DOWODY ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH POMINIĘCIA

W postępowaniu toczącym się przed Sądem Polubownym OAC, strony mają prawo przedstawiać dowo-

dy na poparcie swoich wniosków i twierdzeń lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej. 

Fakty i okoliczności powszechnie znane lub przyznane przez drugą stronę postępowania, jak również 

fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna oraz fakty znane sądowi z urzędu – nie wymagają 

przeprowadzenia dowodu. 

Za dowody w postępowaniu przed Sądem – zgodnie z Regulaminem – uznaje się m.in. wszelkie dokumenty, 

w tym urzędowe oraz prywatne, zeznania świadków, przesłuchanie stron, opinie biegłych oraz nagrania. 

Dowodami mogą być również wszelkie dokumenty, zawierające tekst. Dowody z dokumentów, mogą być 

przedkładane zarówno w formie elektronicznej (cyfrowej), jak również pisemnej (papierowej). 

Warto zaznaczyć, że Sąd może pominąć dowód, jeżeli miałby on wykazać fakt bezsporny, nieprzydatny 

do wyjaśnienia sprawy, niemożliwy do przeprowadzenia lub zmierzający do przedłużenia postępowania. 

Każdorazowo, w przypadku pominięcia danego dowodu, Sąd musi wydać postanowienie w tym zakresie. 

3.8. ZEZNANIA ŚWIADKÓW ORAZ PRZESŁUCHANIE STRON

Świadek w doktrynie postępowania cywilnego występuje w znaczeniu materialnym i formalnym.  

W znaczeniu materialnym oznacza on osobę, która posiada wiadomości o określonych faktach, natomiast 

w znaczeniu formalnym jest to osoba fizyczna wezwana w celu złożenia zeznań.

W toku postępowania toczącego się przed Sądem Polubownym OAC, przeprowadzenie dowodu z ze-

znania świadka jest możliwe na rozprawie na wniosek strony lub z urzędu za pomocą środków porozu-

miewania się na odległość. Przeprowadzenie tego dowodu jest również możliwe poprzez przedstawie-

nie przez stronę pisemnego oświadczenia świadka, które powinno zawierać dane świadka, w tym imię  

i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. Kolejnym wymogiem jest podpisane 

czytelnie imieniem i nazwiskiem oświadczenie o następującej treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej 

za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam, że treść moich zeznań jest zgodna z prawdą”. 

Czysto teoretycznie, może nastąpić sytuacja, w której strona przeciwna będzie kwestionować wiary-

godność oświadczenia świadka albo jego treść jego zeznań. W takiej sytuacji, przepisy Regulaminu dają 
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możliwość stronie przeciwnej, aby ta wniosła o przesłuchanie świadka na rozprawie. Przesłuchanie 

świadka na rozprawie, może również z urzędu zarządzić skład orzekający.

Ponadto, Sąd może zarządzić przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Jeżeli stroną jest osoba 

prawna, np. organizacja pozarządowa, zostaną przesłuchane osoby wchodzące w skład organu uprawnio-

nego do jej reprezentowania, przy czym Sąd decyduje, czy przesłuchać wszystkie te osoby, czy też tylko 

niektóre z nich. W przypadku osób fizycznych przesłuchana będzie strona osobiście. 

3.9. OPINIA BIEGŁEGO

Jak w postępowaniu cywilnym oraz karnym przed sądami powszechnymi, tak i przed Sądem Polubownym 

OAC, istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. 

Opinia biegłego ma na celu ułatwienie sądowi należytej oceny zebranego w sprawie materiału wtedy, 

gdy potrzebne są do tego wiadomości specjalne. Nie może ona natomiast sama być źródłem materiału 

faktycznego sprawy ani tym bardziej stanowić podstawy ustalenia okoliczności będących przedmiotem 

oceny biegłego6. 

Dowód z opinii biegłego może zostać przeprowadzony na wniosek strony. Po dopuszczeniu tegoż dowodu, 

Sąd wyznacza biegłego oraz określa mu termin na sporządzenie opinii. 

Ciężar uiszczenia opłaty za opinię, spoczywa na stronach, zaś nieopłacenie opinii w terminie 3 dni od 

dnia zobowiązania stron do jej uiszczenia, jest równoznaczne z cofnięciem wniosku o przeprowadzenie 

dowodu z opinii biegłego.

3.10. ROZPRAWA

Co do zasady, rozstrzyganie spraw toczących się przed Sądem Polubownym OAC, odbywa się w formie 

elektronicznej, co jednoznacznie służy ekonomice procesowej i możliwie dużym odformalizowaniu po-

stępowania. Jednak, gdy jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sporu, skład orzekający może zarządzić 

przeprowadzenie rozprawy w formie wideokonferencji.

W takiej sytuacji wyznacza termin rozprawy w formie zarządzenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedze-

niem, ze wskazaniem planowanego porządku rozprawy, osób mających złożyć zeznania oraz dokładnej 

godziny rozprawy z uwzględnieniem stref czasowych, w których przebywają uczestnicy postępowania. 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo strony nie stanowi przeszkody dla przeprowadzenia rozprawy.

Sąd może zarządzić przeprowadzenie rozprawy w szczególności, w sytuacji potrzeby przeprowadzenia 

dowodu z przesłuchania stron i z zeznań świadków. Jeże taki zarządzenie zostanie wydane, każda ze stron 

zobowiązana jest zapewnić uczestnictwo w wideokonferencji świadka, o którego przesłuchanie wnosi,  

a na zarządzenie składu orzekającego - także innych osób.

6  Wyrok SA w Krakowie z 12.03.2018 r., I ACa 994/17, LEX nr 2497254.
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Przebiegiem rozprawy kieruje Przewodniczący Składu, który w pierwszej kolejności powinien zweryfiko-

wać tożsamość uczestników. Ponadto przed przystąpieniem do przesłuchania powinien poinformować  

o możliwej odpowiedzialności karnej i cywilnej za składanie fałszywych zeznań.

3.11. PROTOKOŁY 

Protokoły rozpraw są zapisem w formie audio-wideo lub w formie pisemnej, zaś protokoły posiedzeń 

niejawnych sporządzane są w formie elektronicznej. Protokół może zostać w każdej chwili pobrany  

z systemu Sądu przez strony postępowania oraz arbitrów w czasie trwania postępowania oraz przez okres 

1 roku po jego zakończeniu. Następnie protokoły zostają zarchiwizowane.

Dostęp do zarchiwizowanych protokołów jest możliwy na żądanie strony zgłoszone za pośrednictwem 

poczty e-mail, po uiszczeniu stosownej opłaty. 

3.12. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA 

Sąd Polubowny OAC może zawiesić toczące się postępowanie. Może to jednak nastąpić jedynie na uzasadniony 
wniosek strony lub jeśli przed Sądem Polubownym OAC albo innym sądem (np. powszechnym, polubownym) 
toczy się postępowanie, od wyniku którego może zależeć orzeczenie w zawisłej przed Sądem sprawie. 

Ponadto, zawieszenie postępowania może nastąpić, jeżeli Sąd uzna to za niezbędne dla usunięcia przeszkód do 
dalszego procedowania, jak również w przypadku nieprawidłowego określenia przez powoda wartości przed-
miotu sporu, na skutek czego uiszczona opłata za postępowanie jest niższa od przewidzianej w Regulaminie, 
po uprzednim wezwaniu powoda zarządzeniem do uzupełnienia opłaty.

Sąd zawieszone postępowanie może albo podjąć z urzędu lub na wniosek strony, albo umorzyć, jeżeli upłynął 
okres na jaki zostało ono zawieszone, a nie zostały usunięte przeszkody do dalszego procedowania.

3.13. UMORZENIE POSTĘPOWANIA

Jak już zostało wyżej wskazane, Sąd może umorzyć zawieszone postępowanie. Jednak skład orzekający 

w danej sprawie może wydać takowe postanowienie również w innych przypadkach. Powyższe posta-

nowienie wydawane jest, jeżeli powód cofnął pozew bez zrzekania się roszczenia za zgodą pozwanego; 

powód cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczeń; dalsze postępowanie stało się zbędne lub niemożliwe; 

przepisy prawa nie pozwalają na kontynuowanie postępowania. 
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IV. UPROSZCZENIE POSTĘPOWANIA 
TOCZĄCEGO SIĘ PRZED SĄDEM 
POLUBOWNYM OŚRODK A 
ANALIZ CEGIELSKIEGO – ASPEKT 
PRAKTYCZNY 

4.1. INICJOWANIE POSTĘPOWANIA PRZEZ STRONY KONTAKT Z SĄDEM POLUBOWNYM OAC

Osoby zainteresowane rozwiązaniem sporu przed Sądem Polubownym OAC, to dotychczas osoby fizycz-

ne zamieszkujące (przebywające) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stronami postępowań nie są 

jednak tylko Polacy, ale również osoby o innej przynależności narodowej. Strony postępowań pochodzą 

m.in. z Ukrainy, Armenii, Gruzji, Białorusi oraz Wietnamu. Główną przyczyną, dla której decydują się 

na powierzenie swojej sprawy Sądowi, to zaufanie do Arbitra oraz świadomość, że ich sprawa zostanie 

stosunkowo szybko rozstrzygnięta, dzięki odformalizowanemu trybowi postępowania. 

Strony obecnie toczących się postępować chcąc zainicjować postępowanie przed Sądem Polubownym 

OAC, skontaktowały się bezpośrednio z Arbitrem, metodą elektroniczną – telefonicznie, przez adres 

mailowy bądź osobiście przychodząc do Arbitra. 

W ten sam sposób tj. mailowo bądź osobiście, strony składały pisma inicjujące postępowanie (pozwy). 

Na chwilę obecną przed Sądem Polubownym OAC toczą się sprawy w przedmiocie zapłaty z umowy 

pożyczki; zapłaty z umowy o dzieło; niewykonania zlecenia; kary umownej; naruszenia dóbr osobistych.

4.2. WERYFIK ACJA PRZEZ SĄD POLUBOWNY OAC KWESTII FORMALNYCH

Na wstępnym etapie, Arbiter – zgodnie z Regulaminem - każdorazowo dokonuje weryfikacji kwestii for-

malnych danego pozwu. Dotychczas nie miały miejsca sytuacje, aby pozew przez Arbitra został powodowi 

zwrócony. Dotychczas, potrzeba była jedynie wzywania do uzupełninia braków formalnych w terminie 
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3 dniowym (lub krótszym), które stoją na przeszkodzie, aby móc przejść do właściwego rozpatrywania 

sprawy. Podkreślenia wymaga fakt, że Arbiter nie ogranicza się jedynie do formalności, jaką jest wezwanie 

strony do uzupełnienia braków formalnych. Chcąc pomóc stronie, aby ta skutecznie zainicjowała postępo-

wanie, tłumaczy oraz wyjaśnia, jak powinien prawidłowo zostać skonstruowany pozew, aby m.in. w toku 

postępowania skupić się jedynie na meritum sprawy i jej rozstrzygnięciu. Tą samą zasadę Arbiter stosuje 

względem pozwanego, kiedy ten zostanie zobowiązany do wniesienia odpowiedzi na pozew. 

4.3. KONTAKT SĄDU POLUBOWNEGO OAC Z DRUGĄ STRONĄ SPORU 

Zgodnie z wymogami wskazanymi Powód w pozwie powinien wskazać m.in. miejsce zamieszkania oraz 

numer telefonu pozwanego. Spełnienie powyższego wymogu przez stronę, pozwala Arbitrowi pod-

jąć kontakt telefoniczny z pozwanym, aby zaprosić go na osobiste spotkanie, w ramach którego Arbiter 

zapoznaje go ze specyfiką rozpatrywania spraw przez Sąd Polubowny OAC, na jakiej zasadzie odbywa 

się postępowanie oraz w toku prowadzonej rozmowy weryfikuje, czy to co powód zawarł w pozwie, 

rzeczywiście miało miejsce. Tym samym następuje zaproszenie do arbitrażu, które jest zbędne, w sytu-

acji, kiedy obie strony uzgodniły wcześniej, że dany spór prawny, rozwiążą przed Sądem Polubownym –  

tj. dokonały zapisu o arbitrażu. 

W sytuacji, kiedy pozwany nie podejmuje kontaktu telefonicznego, Arbiter wysyła pozew na adres wska-

zany przez pozwanego, wraz z prośbą o oświadczenie, czy chciałby on rozwiązać przedmiotową spra-

wę przed sądem polubownym. Jeżeli takowej zgody nie ma, postępowania się nie wszczyna. 

Jeżeli zaś zgoda została wyrażona, dochodzi do skutecznego doręczenia pozwu, co zobowiązuje pozwane-

go do złożenia na niego odpowiedzi. W razie potrzeby, Arbiter służy pomocą pozwanemu w wyjaśnieniu 

jak prawidłowo powinna zostać sformułowana przedmiotowa odpowiedź. 

4.3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA – ROZPRAWA ORAZ SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU

Kiedy doszło już prawidłowego wniesienia powództwa, doręczenia go drugiej stronie oraz wpłynięcia 

odpowiedzi na pozew, Arbiter przechodzi do kolejnego etapu tj. przeprowadzenia rozprawy. 

Arbiter każdorazowo stara się doprowadzić do osobistego, fizycznego spotkania ze stronami. Jeżeli 

spotkanie fizyczne jest niemożliwe, organizowane są rozprawy w formie on-line. W toku postępowania 

Arbiter stara się być mediatorem, wysłuchując początkowo każdą ze stron (od strony formalnej – prze-

słuchanie stron), a następnie znalezienie tzw. złotego środka, aby spór zakończony został ugodą. Arbiter  

w toku rozpraw dokłada wszelkich starań, aby spotkania ze stronami, odbywały się w pokojowej at-

mosferze, mając na względzie dobro obydwu stron, przy jednoczesnym profesjonalnym zachowywaniu 

bezstronności. Z rozpraw, Arbiter sporządza protokół w formie pisemnej.
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V. PODSUMOWANIE

Formalizmem procesowym jest stawianie wyżej przepisu ponad treści, które mają wynikać z jego 

stosowania. Formalizm powstaje zawsze skutkiem przewartościowania procedur, które same w so-

bie są konieczne, ale nie powinny przesądzać o wyniku postępowania ponad przesłanki merytoryczne.  

W procedowaniu sprawy może polegać na wyszukiwaniu przepisów pozwalających na prowadzenie 

sprawy bez zajmowania się jej istotą lub przedmiotem sporu. 

Powyższe zjawisko jest charakterystyczne dla sądownictwa powszechnego. Sąd Polubowny Ośrodka 

Analiz Cegielskiego - w świetle wyżej przytoczonych faktów – stanowi przeciwwagę w tym zakresie. 

W Regulaminie Sądu, zawarte zostały wszelkie niezbędne instytucje np. świadka, biegłego, jak rów-

nież kwestie dotyczące wniesienia powództwa, uzupełnienia braków formalnych, przesłuchania stron 

etc., które umożliwiają stronom uczestnictwo w sprawiedliwym, sprawnym, a jednocześnie rzetelnym 

postępowaniu. 

Odformalizowany charakter postępowania przed Sądem Polubownym OAC przejawia się przede wszyst-

kim w sposobie prowadzenia przez Arbitra samego procesu. Arbiter od początku do końca postępowania 

służy swoją osobą stronom oraz dąży do tego, aby zarówno powód jak i pozwany przedkładali prawidło-

wo (pod kątem formalnym) sformułowane pisma procesowe. Stara się być mediatorem, który wysłucha 

każdą ze stron, a następnie znajdzie złoty środek, aby spór zakończony został ugodą. 



Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych 

im. Hipolita Cegielskiego

Plac Grzybowski 3/5

00-115 Warszawa

Warszawa 2021

OAC
Ośrodek Analiz 
C e g i e l s k i e g o


