RAPORT IX
WPŁYW SPRAW DO ROZPATRZENIA PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY
PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH, SPOŁECZNYCH
I GOSPODARCZYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

OAC

Ośrodek Analiz
Cegielskiego

WYROKI
KAROLINA PAWŁOWSKA

RAPORT VIII
RAPORT OŚRODKA ANALIZ CEGIELSKIEGO
WPŁYW SPRAW DO ROZPATRZENIA PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY
PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH, SPOŁECZNYCH
I GOSPODARCZYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO
WYROKI

OAC

Ośrodek Analiz
Cegielskiego

SPIS TREŚCI

I.

WSTĘP ...................................................................................................................... 4

II.

WYROKI SĄDÓW ARBITRAŻOWYCH – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

.................... 5

A)
B)
C)

SPECYFIKA WYROKÓW SĄDÓW ARBITRAŻOWYCH .......................................................... 5
WYKONALNOŚĆ WYROKÓW ARBITRAŻOWYCH
.......................................................... 6
PRZESŁANKI UCHYLENIA WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO .............................................. 6

II.

WYDAWANIE WYROKÓW PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY PRZY OŚRODKU ANALIZ IM.
HIPOLITA CEGIELSKIEGO - REGULAMIN ...................................................................... 8

III.

SPECYFIKA WYROKÓW WYDANYCH PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY DZIAŁAJĄCY PRZY
OŚRODKU ANALIZ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO ........................................................ 10

IV.

PODSUMOWANIE

............................................................................................. 12

RAPORT XIX WPŁYW SPRAW DO ROZPATRZENIA PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH,
SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO
WYROKI
WWW.SADARBITRA ZOW YOAC.PL

I. WSTĘP
D

o dnia 31 grudnia 2021 r. do Sądu Arbitrażowego działającego przy Ośrodku Analiz im. Hipolita Cegielskiego (dalej: Sąd Arbitrażowy OAC) wpłynęły 44 sprawy. W części z nich zapadł wyrok. Niniejszy

raport ma na celu: zwięzłe scharakteryzowanie specyfiki wyroków sądów arbitrażowych w porównaniu
do wyroków sądów powszechnych; wymagań, jakie powinny spełniać wyroki zasądzane przez sądy
arbitrażowe, by nie być zaskarżane; podstaw do uchylenia wyroków sądów arbitrażowych przez sądy
powszechne; charakterystyki spraw, które wpłynęły do Sądu Arbitrażowego OAC.
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II. WYROKI SĄDÓW ARBITRAŻOWYCH
– PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
A.) SPECYFIKA WYROKÓW SĄDÓW ARBITRAŻOWYCH
Arbitraż to alternatywna forma rozwiązywania sporów, której istotą jest zasada autonomii stron. W przeciwieństwie do postępowań toczących się przed sądami powszechnymi, strony w sprawach poddanych
pod arbitraż mają znacznie większą swobodę zarówno w kwestii wyboru prawa materialnego, jak i sądu
arbitrażowego oraz samych arbitrów rozpatrujących ich sprawę. Jak podkreśla się w literaturze, i jak stanowią przepisy m. in. Polskiego Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: KPC)1, arbitrzy nie muszą mieć
prawniczych tytułów, nie muszą nawet mieć prawniczego wykształcenia. Sprawia to, że w sprawach toczonych przed sądami polubownymi, osobami rozsądzającymi spór często są eksperci z dziedzin, których
ten spór dotyczy (np. konkretnych dziedzin gospodarki). Stronom niejednokrotnie łatwiej zaakceptować
jest więc wyrok sądu arbitrażowego, który lepiej oddaje specyfikę ich działalności i który został orzeczony
przez wybranych przez nich zgodnie arbitrów.
Tym, co jest niewątpliwą przewagą sądownictwa arbitrażowego nad sądownictwem powszechnym jest
również szybkość postępowania i jego odformalizowany charakter. Sprawia to, że sprawy często rozwiązywane są polubownie, a strony z rozwiązań są znacznie bardziej usatysfakcjonowane.
Co istotne, zgodnie z art. 1212 KPC par. 1, wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają
moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po
stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności. Jak dodaje par. 2 art. 1212 KPC, tyczy się to również wyroków
lub ugód zawartych w innym państwie na zasadach wskazanych w Kodeksie.
Zgodnie z art. 1194 par. 1 KPC, wyrok sądu polubownego wydawany jest na podstawie prawa wybranego
przez strony postępowania lub uznanego za właściwe przez strony postępowania lub uznane za właściwe
przez skład sądu polubownego na podstawie norm kolizyjnych. Ponadto, art. 1194 § 1 nakazuje sądom
polubownym rozstrzyganie sporu „według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do
tego wyraźnie upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności”.
1

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zmianami)
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PODSTAWY WYROKU SĄDU ARBITRAŻOWEGO:
• Prawo krajowe
• Prawo obce
• Zasady słuszności

MOŻLIWE RODZAJE WYROKÓW SĄDÓW ARBITRAŻOWYCH:
• Dotyczące prawa krajowego
• Dotyczące prawa obcego
• O charakterze przejściowym (prowizorycznym)
• Częściowe
• Zaakceptowane przez obie strony lub przez jedną

B.) WYKONALNOŚĆ WYROKÓW ARBITRAŻOWYCH
Jak wskazuje art. 1213 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, o uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony. Jak
wskazuje D. Kała, „sąd stwierdza wykonalność wyroku sądupolubownego lub ugody przed nim zawartej,
możliwych do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności”. Od takiego postanowienia przysługuje zażalenie (art. 1214 § 2 k.p.c.), a stwierdzenie wykonalności wyroku ma miejsce na
posiedzeniu niejawnym (art. 766 k.p.c.), chyba że zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy. Dalej, autor
podkreśla, że postanowienie o nadaniu klauzuli wyrokowi arbitrażowemu ma dwa skutki. Jak wskazuje,
jeżeli przepisy dopuszczają możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, to jednocześnie zażalenie może się opierać na braku podstaw do stwierdzenia wykonalności
wyroku sądu polubownego2.
Podczas zorganizowanej przez Ośrodek Analiz im. Hipolita Cegielskiego międzynarodowej konferencji
naukowej „Nowoczesny arbitraż”, dr. adw. Karol Pachnik zauważył ponadto, że na tej podstawie można
w krajowym porządku prawnym rozróżnić uznanie wyroku sądu arbitrażowego i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu arbitrażowego. Wyjaśnił, że pierwsza instytucja dotyczy wyroków, które nie podlegają
wykonaniu w drodze egzekucji – przykładem jest tu wyrok ustalający; druga natomiast odnosi się do
orzeczeń podlegających egzekucji3.

C.) PRZESŁANKI UCHYLENIA WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO
Jak wskazuje D. Kała, podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego zostały w polskim KPC
sformułowane na wzór ustawy modelowej UNCITRAL4. Przesłanki te znajdują się w art. 1206 par. 1 pkt.
1-4 KPC. Podkreśla się, że w doktrynie przyjęte jest, że przesłanki te stanowią katalog zamknięty i nie powinno się ich rozszerzać, nawet w ramach zapisu na sąd polubowny. Potwierdził to Sąd Najwyższy, który

2
3
4

D. P. Kała, Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane), [w:]
Palestra 58/5-6(665-666), Warszawa, s. 79-84.
Zob. więcej: https://nowoczesnyarbitraz.osrodekanaliz.pl/pl/, dostęp 30 grudnia 2021 r.
D. P. Kała, Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, Kwartalnik ADR, Nr 4(20)/2012, s. 57.
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wskazał jasno, że „uchylenie wyroku sądu polubownego może nastąpić wyłącznie z przyczyn wymienionych w art. 1206 KPC”5. Przyczyny, jakie wymienia Kodeks postępowania cywilnego są następujące:
• brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił
moc według prawa dla niego właściwego,
•

strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,

• wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza
zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny
daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza
jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy
uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do
rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu,
• nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania
przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony,
• wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony
lub przerobiony,
• w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu.

Jak było to już podkreślane, sama niezgodność wyroków sądów arbitrażowych z prawem materialnym nie
jest przesłanką do uchylenia tych wyroków. Świadczy o tym przyjęty przez Komisję ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego w 2010 r. nowy tekst Regulaminu arbitrażowego UNCITRAL. W miejsce
dotychczasowego postanowienia, że sąd arbitrażowy stosuje prawa właściwe wskazane przez strony
wprowadzono przepis, iż „sąd arbitrażowy stosuje zasady prawa wskazanego przez strony”. Również
przytoczone przepisy polskiego KPC, które tej podstawy nie wymieniają oraz orzecznictwo polskiego
Sądu Najwyższego nie pozostawiają w tej kwestii wątpliwości. W orzeczeniu SN z 3 września 2009
I CSK/ 53/09 - Sąd Najwyższy stwierdził jasno, że naruszenie przez sąd arbitrażowy prawa materialnego
uzasadnia uchylenie wyroku tego sądu jedynie wtedy, gdy łączy się z pogwałceniem podstawowych zasad
porządku prawnego.

5

Wyr. SN z 11.5.2007 r. (I CSK 82/07, OSNC 2008, Nr 6, poz. 64)
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III. WYDAWANIE WYROKÓW PRZEZ
SĄD ARBITRAŻOWY PRZY OŚRODKU
ANALIZ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO
- REGULAMIN
Sąd Arbitrażowy przy Ośrodku Analiz im. Hipolita Cegielskiego działa na podstawie przepisów KPC, jak
również na podstawie własnego Regulaminu. Kwestie dotyczące orzekania uregulowane są w części
V Regulaminu. Jak wskazuje par. 46, sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Gdy zaistnieją okoliczności przewidziane w regulaminie, sąd umarza postępowanie w formie postanowienia. Co istotne, regulamin jasno
stwierdza, że wyroki i postanowienia o umorzeniu postępowania są orzeczeniami końcowymi i mają
charakter ostateczny (par. 46 pkt. 1 zd. 3 oraz par. 46 pkt. 4). Par. 46 pkt. 2 przewiduje wydanie wyroku
zaocznego w sytuacji, gdy pozwany nie wda się w spór przed sądem. Regulamin przewiduje również, że
w sytuacji, gdy sprawę rozpoznaje sąd w składzie trzech arbitrów, wyrok zapada większością głosów. Gdy
większość nie może się ukonstytuować, decyduje głos Przewodniczącego Składu.
Par. 47 Regulaminu wskazuje natomiast w jaki sposób wydawany jest wyrok. Pkt. 1 tego paragrafu stanowi, że wyrok powinien zostać wydany w ciągu 3 dni od zakończenia elektronicznej wymiany pism, chyba,
że – jak wskazuje pkt. 2 – po zakończeniu elektronicznej wymiany pism zarządzona zostaje rozprawa.
Wówczas, wyrok wydawany jest w ciągu 3 dni od jej zakończenia. Co istotne, w pkt. 3 jasno stwierdzono,
że podane terminy mają charakter instrukcyjny. Ich przekroczenie nie wpływa zatem na ważność postępowania. Na tryb wydawania wyroków ma wpływ skład orzekający – jeżeli sprawa rozstrzygana jest przez
trzech Arbitrów, wyrok wydawany jest po przeprowadzeniu niejawnej narady obejmującej dyskusję oraz
głosowanie nad wyrokiem i – w razie potrzeby – nad zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Par. 47 pkt.
5 zobowiązuje arbitrów do zachowania należytej staranności i zapewnienia uznawalności wydawanego
przez nich wyroków. Innymi słowy, ich wyrok nie może spełniać przesłanek z art. 1206 KPC.
Par. 48 Regulaminu precyzuje co powinno znajdować się w wyroku. Muszą w nim znajdować się:
• oznaczenia Arbitrów, stron, data oraz miejsce wydania wyroku
• podstawa właściwości Sądu w przedmiotowej sprawie (wynikająca z zapisu na sąd polubowny)
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• rozstrzygnięcia o wszystkich żądaniach pozwu
• uzasadnienie
• jeśli strony tego żądają, rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania

Formę, tryb podpisywania oraz doręczania orzeczeń końcowych reguluje par. 49 Regulaminu. Wyrok musi
być podpisany przez arbitrów, którzy biorą udział w jego wydaniu, a stronom doręczany jest za pomocą
elektronicznego systemu Sądu w sposób niezwłoczny, chyba że Sąd postanowi inaczej. Zgodnie z par. 50
Regulaminu, strona w terminie 2 dni od doręczenia orzeczenia końcowego ma prawo wnieść wniosek o
rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści tego orzeczenia; uzupełnienie go w sytuacji, gdy Sąd nie orzekł
o całości żądań; sprostowanie niedokładności, błędów pisarskich, rachunkowych czy innych oczywistych
pomyłek. Sąd Arbitrażowy ma czas na rozpoznanie takiego wniosku w ciągu 2 dni. Co istotne, takiego
sprostowania Sąd może dokonać również z urzędu.

Ostatnim punktem Regulaminu Sądu Arbitrażowego dotyczącym wyroków jest charakterystyka orzeczenia w przypadku ugody. W takiej sytuacji, jeśli ugoda jest dopuszczalna prawem, Sąd zatwierdza ugodę
i wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.
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IV. SPECYFIKA WYROKÓW
WYDANYCH PRZEZ SĄD
ARBITRAŻOWY DZIAŁAJĄCY PRZY
OŚRODKU ANALIZ IM. HIPOLITA
CEGIELSKIEGO
Do dnia 31 grudnia 2021 r., do Sądu Arbitrażowego OAC wpłynęły 44 sprawy. W niniejszej części raportu w sposób zwięzły zostanie przedstawiona charakterystyka tych spraw (czego one dotyczyły) oraz
wskazana zostanie liczba wyroków i postanowień w nich wydanych. Należy podkreślić, że wszelkie dane
dotyczące poszczególnych rozpatrywanych spraw wykorzystane w tej części niniejszego raportu, zostały
zanonimizowane i pozbawione szczegółów umożliwiających jednostkowe ich zidentyfikowanie.
Zdecydowana większość spraw rozpatrywanych przez Sąd Arbitrażowych wynikała z roszczeń majątkowych. 10 spraw dotyczyło postępowań o zapłatę z tytułu umowy o dzieło, 9 - postępowań o zapłatę z
tytułu pożyczki, po 5 – odnosiło się natomiast do postępowań o niewykonanie zlecenia i postępowań o
zapłatę lub wydanie towaru. Po 4 sprawy dotyczyły natomiast postępowań o wydanie rzeczy i postępowań o zapłatę za towar. Wytoczono 2 sprawy w przedmiocie kar umownych. W omawianej puli znalazły
się również trzy pojedyncze sprawy dotyczące odpowiednio postępowania z tytułu umowy użyczenia,
postepowania dotyczącego wad produktów i zapłaty, jak również postępowania o zapłatę za usługi. Tylko
2 sprawy dotyczyły kwestii z zakresu naruszenia dóbr osobistych.
Do chwili obecnej, rozstrzygnięcia zaplanowane są w 7 sprawach. W dwóch sprawach z zakresu oddania
pożyczki zaplanowano wydanie wyroku, w jednej z takich spraw zaplanowana jest ugoda, zaś w jednej
wydano postanowienie. Zaplanowano również wydanie wyroku w jednej ze spraw dotyczących niewykonania zlecenia. W jednej z dwóch spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych wydano postanowienie.
Zaplanowano wydanie postanowień w sprawach o karę umowną i o zapłatę z umowy o dzieło.
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Sprawy
rozpatrywane
przez
Sąd
OAC
w okresie
SPRAWY ROZPATRYWANE
PRZEZ SĄD OAC
W OKRESIE
LISTOPAD
- GRUDZIEŃ
2021 R.
listopad - grudzień 2021 r.
16%

21%

9%
9%

23%
11%

11%

Postępowanie o zapłatę z tytułu pożyczki

Postępowanie o zapłatę z tytułu umowy o dzieło

Postępowanie o niewykonanie zlecenia

Postępowanie o zapłatę lub wydanie towaru

Postępowanie o wydanie rzeczy

Postępowanie o zapłatę za towar

Pozostałe kategorie spraw

Do chwili obecnej, rozstrzygnięcia zaplanowane są w 7 sprawach.

W

dwóch sprawach z zakresu oddania pożyczki zaplanowano wydanie
wyroku, w jednej z takich spraw zaplanowana jest ugoda, zaś w jednej
wydano postanowienie. Zaplanowano również wydanie wyroku w jednej
ze spraw dotyczących niewykonania zlecenia. W jednej z dwóch spraw
dotyczących

naruszenia

dóbr

osobistych

wydano

postanowienie.

Zaplanowano wydanie postanowień w sprawach o karę umowną i o
zapłatę z umowy o dzieło.

IV. Podsumowanie
Jak zostało to już wskazane, wyroki wydawane przez sądy polubowne
charakteryzują się większym dopasowaniem do potrzeb stron biorących
udział w postępowaniu spornym. Wynika to z faktu, że strony mają
wpływ na skład orzekający, arbitrzy zasiadający w sądzie nie muszą być
prawnikami, a mogą być specjalistami z zakresu swoich dziedzin.
Postępowanie też jest znacznie szybsze, ma bardziej elastyczny charakter
i często może przebiegać w sposób znacznie mniej sformalizowany, niż w
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RAPORT XIX WPŁYW SPRAW DO ROZPATRZENIA PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH,
SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO
WYROKI
WWW.SADARBITRA ZOW YOAC.PL

V. PODSUMOWANIE
Jak zostało to już wskazane, wyroki wydawane przez sądy polubowne charakteryzują się większym dopasowaniem do potrzeb stron biorących udział w postępowaniu spornym. Wynika to z faktu, że strony
mają wpływ na skład orzekający, arbitrzy zasiadający w sądzie nie muszą być prawnikami, a mogą być
specjalistami z zakresu swoich dziedzin. Postępowanie też jest znacznie szybsze, ma bardziej elastyczny
charakter i często może przebiegać w sposób znacznie mniej sformalizowany, niż w przypadku postępowania przed sądem powszechnym. Wyroki sądów polubownych mają taką samą moc jak wyroki sądów
powszechnych, są wykonalne i mogą podlegać egzekucji. Przypadki, w których wyroki takie mogą być
uchylone są enumeratywnie wymienione w art. 1206 KPC i mają ograniczony charakter. Nawet w sytuacji,
gdy wyrok sądu arbitrażowego literalnie odbiega od obowiązującego prawa materialnego, nie stwarza to
sytuacji uzasadniającej jego podważenie.
Sąd Arbitrażowy działający przy Ośrodku Analiz im. Hipolita Cegielskiego spełnia wszystkie ustawowe
wymogi dotyczące trybu wydawania wyroków. Zapewnia również możliwość jeszcze szybszego i skuteczniejszego rozwiązywania spraw dzięki wprowadzonemu elektronicznemu systemowi sądowemu.
Jak pokazują statystyki, działalność sądu się rozwija, a strony korzystają z możliwości, jakie on stwarza.
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