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I. WSTĘP – CZYM JEST ZAPIS NA SĄD 
POLUBOWNY? 

Problematyka zapisu na sąd polubowny jest jednym z kluczowych zagadnień w rozważaniach dotyczących 

arbitrażu. Zapis na sąd polubowny jest warunkiem koniecznym dla możliwości przeprowadzenia skutecz-

nego i efektywnego postępowania przed sądem arbitrażowym. Zapis ten wyraża wolę stron do związania 

się wyrokiem sądu arbitrażowego. Niniejszy raport w sposób zwięzły scharakteryzuje podstawowe prze-

pisy – zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym – dotyczące klauzul arbitrażowych. Przed-

stawi on również podstawowe wymagania dotyczące zapisu z perspektywy regulaminu Sądu Arbitrażo-

wego powstałego przy Ośrodku Analiz im. Hipolita Cegielskiego (dalej Sąd Arbitażowy przy OAC). Trzecia 

część raportu poświęcona zostanie opisowi spraw, które wpłynęły do Sądu Arbitrażowego przy OAC.

A.) ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY – PODSTAWOWE ELEMENTY.  

W polskim systemie prawnym, podstawowe przepisy regulujące postępowanie arbitrażowe znajdu-

ją się w rozdziale V Kodeksu Postępowania Cywilnego1 (dalej: KPC). Zgodnie z art. 1161 par. 1 KPC, pod-

danie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron. W umowie tej koniecznym 

jest wskazanie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć  

w przyszłości. Strony mają możliwość wskazania w zapisie stałego sądu polubownego, jako właściwego do 

rozstrzygnięcia sporu (art. 1161 par. 3 KPC).  Art. 1161 wskazuje również w par. 2 kiedy postanowienia zapisu 

na sąd polubowny są bezskuteczne – dzieje się tak w sytuacji naruszenia zasady równości stron, przede wszyst-

kim wówczas, gdy uprawniają one tylko jedną stronę do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym. 

PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI ZAPISU NA SĄD POLUBOWNY POWINNY ZATEM BYĆ:

• zgodne wyrażenie woli poddania sporu rozstrzygnięciu sądu arbitrażowego2

• oznaczenie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego, z którego spór wynika. 

• w klauzuli może zostać określony także konkretny sąd, przed którym ma się toczyć postepowanie 

arbitrażowe.

1  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zmianami)
2  Zob. post. SN z 22.2.2007 r., IV CSK 200/06, OSNC 2008, Nr 2, poz. 2



–  5  /  11  –

RAPORT   VI   WPŁYW SPRAW DO ROZPATRZENIA PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH, 
SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAWA WŁAŚCIWEGO WYBRANEGO PRZEZ STRONY

W W W.S A DA RBI T R A ZOW YOAC.PL

Zapisy wskazujące na potrzebę przeprowadzenia przez strony mediacji lub negocjacji przed przystąpie-

niem do arbitrażu są wiążące, ale brak zawarcia ugody mediacyjnej nie może wstrzymywać postępowania 

arbitrażowego3.

B.) RODZA JE ZAPISÓW NA SĄD POLUBOWNY. 

Z powyższych przepisów wynika, że do postępowania arbitrażowego można skierować sprawy, które już 

powstały lub te, które mogą powstać w przyszłości4. Z tych przyczyn, w piśmiennictwie wskazuje się na 

dwa rodzaje zapisów na sąd polubowny. Gdy dotyczą one sporów, które mogą pojawić się między stronami 

w przyszłości, noszą one nazwę kompromisu, czyli jak wskazuje P. Wiliński „umowy o poddanie potencjal-

nego sporu, jaki może wyniknąć ze stosunku prawnego łączącego strony”5. Drugi rodzaj zapisów na sąd 

polubowny to umowy arbitrażowe sensu stricto. W tym przypadku mamy do czynienia z wystąpieniem 

konkretnego sporu, który kierowany jest na mocy zawartej po jego powstaniu umowy arbitrażowej do 

rozstrzygnięcia przed sądem arbitrażowym. Z powyższego wynika również fakt, że umowa arbitrażowa 

może być samodzielną umową (tak się dzieje, gdy dochodzi do powstania sporu) lub może mieć charakter 

klauzuli w umowie głównej (wtedy, gdy strony zakładają, że w razie wystąpienia sporu, skorzystają z sądu 

polubownego). Jak wskazuje się w piśmiennictwie, w KPC podział ten nie znalazł odzwierciedlenia, co 

oznacza, że przepisy KPC dotyczące zarówno formy, jak i treści zapisu na sąd polubowny powinny znaleźć 

zastosowanie zarówno do umowy arbitrażowej, jak i klauzuli arbitrażowej6.

C.) AUTONOMICZNOŚĆ KLAUZUL ARBITRAŻOWYCH. 

W powyższym kontekście, warto również pochylić się nad kwestią tego, co się dzieje w sytuacji, gdy 

umowa główna jest z jakiś przyczyn nieważna. Choć kiedyś nieważność ta przekładała się również na 

nieważność klauzuli arbitrażowej, dzisiaj przyjmuje się koncepcję autonomii klauzuli arbitrażowej. Jedną 

z głównych umów międzynarodowych, która potwierdza rozdzielność postanowień dotyczących umowy 

o arbitraż od postanowień umowy główne jest uchwalona w 1985 r. UNCITRAL o międzynarodowym 

arbitrażu handlowym7. Jak podkreśla Wiliński, zasada ta obecna jest również w orzecznictwie polskich 

sądów. Przykładem jest postanowienie z 21.6.1994 r. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który stwierdził, 

że „jeżeli do rozpoznania sporu właściwy jest sąd polubowny, pozew wniesiony do sądu powszechnego 

podlega odrzuceniu. Do innego wniosku nie prowadzi to, iż między stronami pozostaje sporny fakt czy 

umowa, w której uregulowana została kwestia właściwości sądu, rzeczywiście została zawarta” (podob-

nie Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 21.8.1997 r.8). Jednocześnie, zauważyć należy, że 

zasada ta nie jest bezwzględna – co stwierdził Sąd Najwyższy, wskazując, że „zapisu na sąd polubowny 

nie można rozpatrywać w całkowitym oderwaniu od stosunku prawnego, na podstawie którego zawarto 

umowę procesową, prawo procesowe służy wyłącznie realizacji prawa materialnego i w oderwaniu odeń 

jego istnienie byłoby pozbawione znaczenia”9. 

3  Zob. wyrok SA w Krakowie z 8.5.2015 r., I ACa 255/15. 
4  P. Wiliński, Skuteczność umowy o arbitraż [w:] Kwartalnik ADR, Nr 4(12)/2010, s. 82. 
5  Ibidem. 
6  Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa, 2007, s.77. 
7  Tekst ustawy modelowej został przyjęty przez UNCITRAL 21.6.1985 r., a 11.12.1985 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-

nych przyjęło uchwałę zalecającą wszystkim państwom uwzględnienie ustawy modelowej w pracach nad własną legislacją dotyczącą 
arbitrażu.

8  I ACz 756/97, PG 1998, Nr 2, s. 44. 
9  P. Wiliński, op. Cit., s. 83; zob. więcej: Ł. Błaszczak, M. Ludwik, op. cit., s. 80. 
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D.) DOPUSZCZALNOŚĆ OBJĘCIA ZAPISEM NA SĄD ARBITRAŻOWY.

Dopuszczalnością zapisu na sąd polubowny zajmuje się art. 1157 KPC. Jak wskazuje, „jeżeli przepis szcze-

gólny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego: 1) spory o prawa 

majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty; 2) spory o prawa niemajątkowe, jeżeli mogą one być przedmio-

tem ugody sądowej. Co istotne, jak wskazuje art. 1183 KPC, niedopuszczalne są zapisy na sąd arbitrażowy, 

które naruszają zasadę równości. Istotą postępowania arbitrażowego, jak zostało to już wskazane, jest 

równoprawne traktowanie stron postępowania. Dlatego, wszelkie zapisy, które sprowadzają się do tego, 

by dać możliwość dochodzenia roszczeń lub wyboru sądu tylko jednej ze stron przeczą tej podstawowej 

zasadzie i sprawiają, że taka klauzula jest ze swojej istoty nieważna. 

E.) FORMA ZAPISU NA SĄD POLUBOWNY.

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia rozważania tematyki zapisu na sąd arbitrażowy, jest jego 

forma. Art. 1162 KPC wyraźnie wskazuje, że powinien być on sporządzony na piśmie (par. 1). Zauważyć 

jednak należy, że ustawodawca przewidział możliwość spełnienia wymagania pisemnej formy zapisu 

na sąd polubowny także wtedy, gdy zapis zamieszczony został w wymienionych między stronami pi-

smach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które po-

zwalają utrwalić ich treść. Szerzej na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy, w postanowieniu z dnia  

4 kwietnia 2019 r. III CSK 81/17. Jak wskazał: „[R]ozwój środków komunikowania się na odległość skłania 

do zaakceptowania stanowiska, iż zamysł art. II ust. 2 zd. 2 Konwencji nowojorskiej zostaje zrealizowany 

także w razie złożenia oświadczeń woli za pomocą nowych metod technicznych, w tym w drodze wymia-

ny listów elektronicznych czy faksów. W każdym z tych przypadków konieczne jest jednak spełnienie 

dwu wymagań. Po pierwsze, skoro mowa o umowie, niezbędne jest niewątpliwe wyrażenie przez każdą 

ze stron woli poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu, równoznaczne z akceptacją 

wyłączenia sprawy spod kompetencji sądu państwowego. Po drugie, nie jest wystarczająca obustronna 

akceptacja idei poddania sporu arbitrażowi, lecz konieczne jest złożenie oświadczeń woli w sposób czy-

niący zadość wymaganiom pisemności w rozumieniu przyjętym w wykładni art. II ust. 2 zd. 2 Konwencji 

nowojorskiej. 3. Do zawarcia „umowy pisemnej” w rozumieniu art. II Konwencji nowojorskiej konieczne 

byłoby w opisanym przypadku złożenie ponadto drugiego oświadczenia, którego treść wyrażałaby wolę 

kontrahenta godzącego się na rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny. Dopiero wówczas można byłoby 

twierdzić, że doszło do „wymiany listów lub telegramów” (także faksów, maili itp.) w ujęciu art. II ust. 2 zd. 

2 Konwencji, rozumianych jako odnoszące się do siebie lub odpowiadające sobie dokumenty zawierające 

zgodne oświadczenia woli stron o poddaniu sporu arbitrażowi. Kryterium tego nie realizuje samo prowa-

dzenie przez strony korespondencji dotyczącej kwestii związanych z umową, jeśli z ich treści nie wynika, 

by miała miejsce „wymiana” w rozumieniu art. II ust. 2 zd. 2 Konwencji, a zatem „wymiana” oświadczeń 

dotyczących ustanowienia kompetencji sądu polubownego.”. 
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II. ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY A 
SĄD ARBITRAŻOWY PRZY OŚRODKU 
ANALIZ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 

Sąd Arbitrażowy przy Ośrodku Analiz im. Hipolita Cegielskiego działa na podstawie przepisów KPC, jak 

również na podstawie własnego regulaminu. Aby ułatwić potencjalnym zainteresowanym skorzystanie 

 z sądu – czy to w przypadku zaistnienia sporu, czy w sytuacji gdy strony zawczasu chcą ustalić polubowny 

sposób rozwiązywania sporów w przypadku jego wystąpienia – na stronie internetowej Sądu zamiesz-

czono gotowe wzory klauzul lub umów arbitrażowych ad hoc. 

Zgodnie z KPC, ale również zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Ośrodku 

Analiz im. Hipolita Cegielskiego, sprawy nie spełniające wymogów formalnych, w tym te, w których nie 

można stwierdzić prawidłowego zapisu na sąd polubowny, nie są rozstrzygane przez Sąd. Istnieje możli-

wość uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od wezwania. 
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III. RODZA JE ZAPISÓW NA SĄD 
ARBITRAŻOWY W SPRAWACH, 
KTÓRE WPŁYNĘŁY DO SĄDU 
ARBITRAŻOWEGO PRZY OŚRODKU 
ANALIZ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO. 

Jak zostało to już wskazane, zapis na sąd polubowny może mieć dwojaką formę – może być wpisany  

w samą umowę, jako klauzula arbitrażowa lub może powstać w razie wyniknięcia sporu ad hoc. Niniejsza 

część raportu przedstawiać będzie stosunek ilości spraw, które wpłynęły do sądu arbitrażowego na 

podstawie prawidłowego zapisu na sąd polubowny (powstałego ad hoc lub wpisanego w umowę). Należy 

podkreślić, że wszelkie dane dotyczące poszczególnych rozpatrywanych spraw wykorzystane w tej czę-

ści niniejszego raportu, zostały zanonimizowane i pozbawione wszelkich szczegółów umożliwiających 

jednostkowe ich zidentyfikowanie.

 Na dzień dzisiejszy do Sądu Arbitrażowego działającego przy Ośrodku Analiz im. Hipolita Cegielskiego 

wpłynęły 44 sprawy, w większości dotyczące roszczeń o zapłatę. Stronami w postępowaniu były w 80% 

osoby fizyczne. 6 spraw spośród 44, które wpłynęły do Sądu dotyczyło sporów pomiędzy osobą fizyczną 

a osobą prawną. 

Przechodząc do kwestii postaci zapisu na sąd polubowny w omawianych sprawach, należy wskazać, że  

w 39% doszło do skierowania sporu do sądu arbitrażowego na podstawie uprzedniej klauzuli umownej.  

W większości spraw jednak (ponad 54  %), strony zadecydowały o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie 

Sądu Abritrażowego przy OAC na podstawie zgodnego oświadczenia stron po wystąpieniu tego sporu. 

Tylko w dwóch przypadkach, zgłoszone do arbitrażu sprawy nie miały prawidłowego zapisu na sąd polu-

bowny i tym samym nie mogły zostać podjęte. 
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IV. PODSUMOWANIE

Jak zostało to już wskazane, kwestia skutecznego zapisu na sąd polubowny jest kwestią centralną z punktu 

widzenia ocenienia możliwości skierowania sporu do rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy. Wychodząc 

naprzeciw potrzebom osób (fizycznych lub prawnych) chcących poddać swoją sprawę rozstrzygnięciu 

przez sąd polubowny, na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego działającego przy Ośrodku Analiz im. 

Hipolita Cegielskiego opublikowane zostały wzory zapisów arbitrażowych, możliwych do zastosowania 

zarówno na etapie samego powstawania umowy głównej, jak i w sytuacji gdy strony decydują się na 

arbitraż już po powstaniu sporu. 

Skierowane do Sądu Arbitrażowego OAC sprawy pokazują, że zdecydowana większość zainteresowa-

nych zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne jest prawidłowe sformułowanie zapisu na stron arbitrażowy.  

Aż w przypadku 39% rozstrzyganych spraw, zapis na sąd arbitrażowy formułowany był już w umowie 

głównej, zanim doszło do sporu. W większości przypadków, pozostające ze sobą w sporze strony decy-

dowały się jednak na arbitraż już po wystąpieniu sporu. Tylko w dwóch przypadkach strony (lub strona) 

skierowały sprawę do sądu, pomimo braku stosownego zapisu.  
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