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I. Przez sądow nictw o polubowne,
zwane sądownictwem arbitrażowym lub
arbitrażem, przywykło się rozumieć laki
tryb rozstrzygania spraw cywilnych, któ
ry charakteryzuje się następującymi ce
chami:
- organ rozstrzygający nie jest sądem
państwowym,
- kompetencje tego organu do orzeka
nia w danej sprawie mają za podstawę
umowę stron, która wyłącza zarazem
orzecznictwo sądów państwowych.1
Stosownie do art. 695 k.p.c., przez
sąd polubowny rozumie się zarówno sąd
powołany do rozstrzygnięcia poszcze
gólnego sporu, jak i stały sąd polubow
ny. Oprócz woli stron, powołującej do
życia sąd polubowny, podstawą prawną
zezw alającą na jego funkcjonowanie
w praktyce są przepisy kodeksu postępo
wania cywilnego, które w art.695 - 715
określają m.in. sposób jego funkcjono
wania oraz warunki, jakie powinno speł
niać orzecznictw o sądu polubownego,
aby mogło być zrównane z orzeczeniem
sądu państwowego.
Przemiany dokonujące się w struktu
rze społecznej, politycznej i ekonomicz
nej naszego kraju zrodziły konieczność
zmiany wielu ustaw, a także niektórych
norm prawnych z zakresu prawa cywil
nego - materialnego i procesowego - tak,
aby ich treść odpowiadała potrzebom ob
rotu gospodarczego.
Sąd polubowny, jako jedna z uregulo
wanych w k.p.c. instytucji prawnych,
doczekał się prac nad sw oją strukturą
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w grupie roboczej, pracującej pod kie
runkiem prof. dr hab. Sławomira Dalki.
Podstawę do głębszej analizy przepi
sów o sądzie polubownym pod kątem ce
lowości ich zmiany mogą stanowić prze
de wszystkim te cechy sądownictwa po
lubownego, które decydują o jego kon
kurencyjności w stosunku do sądownic
twa powszechnego. Owa konkurencyj
ność wyraża się w zaletach sądownictwa
polubownego, do których zaliczyć nale
ży to, że:
- arbitrzy, obdarzeni zaufaniem stron,
są przez nie wybierani, przy czym arbi
trem nie może być sędzia państwowy
(art. 699 §2 k.p.c.);
- sąd polubowny zapewnia w w ię
kszym stopniu aniżeli sąd państwowy
w ydanie rozstrzygnięcia zgodnego ze
specyfiką sprawy; arbitrami są bowiem
zazwyczaj osoby mające głęboką wiedzę
fachową, z dziedziny związanej z rozpo
znaw aną sprawą, sądy polubowne zaś
mogą działać przy stowarzyszeniach, ce
chach, izbach adwokackich i lekarskich;
z tego powodu orzeczenia sądu polu
bownego mogą się cieszyć większym au
torytetem u stron;2
- zasady, przyjęte na użytek działania
sądu polubownego i rozstrzygnięcia spo
ru, są z góry ustalone i znane stronom;
- orzeczenie wydane przez sąd polu
bowny może być oparte na zasadach słu
szności lub celowości rozstrzygnięcia,
a w toku postępowania nie muszą być
ściśle przestrzegane przepisy prawa ma
terialnego i formalnego, przy czym orze
czenie sądu polubownego ma taką samą
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moc prawną, jak wyrok sądu państwo
wego;
- w konsekw encji, postępow anie
przed sądem polubownym ma szanse na
to, aby toczyć się szybciej, cechuje się
bowiem mniejszym sformalizowaniem
niż postępowanie przed sądem państwo
wym;
- nie bez znaczenia jest również oko
liczność, że koszty postępowania przed
sądem polubow nym są niższe od ko
sztów postępowania przed sądem pań
stwowym.
Trzeba przyznać, że mimo wyposaże
nia sądów polubownych we wszystkie
wyżej wymienione zalety, do chwili obe
cnej wykorzystywane one były rzadziej
do rozstrzygania sporów w stosunkach
krajowych (szczególnie w odniesieniu
do zapisów na sąd polubowny w spra
wach ze stosunku spółki oraz związa
nych z wykonywaniem umów przed
wstępnych). Jednakże znajdowały one
często zastosowanie w stosunkach z za
kresu handlu zagranicznego; za przykład
m ogą tu służyć stałe sądy polubowne:
Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie
Handlu Zagranicznego, M iędzynarodo
wy Sąd Arbitrażowy dla Spraw Żeglugi
Morskiej i Śródlądowej w Gdyni, sądy
arbitrażowe przy Izbie Bawełny i Izbie
Wełny.
Można założyć, że zainteresowanie
rozstrzyganiem sporów przez sądy polu
bowne będzie wzrastać. Potrzeby współ
czesnego obrotu gospodarczego mogą
decydować o tym, że strony coraz czę
ściej będą zainteresowane uzyskaniem
orzeczenia sądu polubownego, mając
tym sam ym m ożność uzyskania roz
strzygnięcia odmiennego w treści od wy
roku, jaki mógłby zapaść przed sądem
państwowym . W ydaje się to zasadne
zwłaszcza obecnie, gdy oprócz już ist
niejących tw orzą się nowe spółki
z udziałem kapitału zagranicznego. Za
graniczny podmiot będzie raczej zaintere
sowany uzyskaniem orzeczenia sądu po

lubownego, którego zasady postępowa
nia są mu znane, gdyż zostały przezeń
przyjęte. W konsekwencji wyrok, który
zostanie wydany przez sąd polubowny,
może być łatwiej zaakceptowany przez
obie strony. Poza tym, różna przynależ
ność państwowa m ogłaby uzasadniać
trudności w dochodzeniu roszczeń lub
obronę praw przez zagraniczny podmiot
procesu. Podmiot ów mógłby nie ufać są
dowi państwowemu obcego kraju, co ma
duże znaczenie np. w stosunkach z za
kresu handlu zagranicznego.3
W związku z tym, że istnieje duże
społeczne zapotrzebowanie na tę formę
działania, jaką jest sądownictwo polu
bowne oraz tworzą się izby gospodarcze,
z których każda może być zainteresowa
na powołaniem do życia sądu polubow
nego, zasadne jest rozważenie przydat
ności w praktyce aktualnych przepisów
o sądzie polubownym i wprowadzenia
ewentualnych zmian.
II. W toku prac prowadzonych przez
grupę zajm ującą się problem atyką są
dow nictw a polubownego (taka nazwa
została zresztą zaproponowana dla trze
ciej księgi kodeksu jako adekwatna do
rzeczywistości) zgłoszono wiele propo
zycji zmian, mających na celu:
- dostosowanie już istniejących prze
pisów do zmienionej rzeczywistości,
- eliminowanie niejasności przez do
danie przepisów ułatwiających zrozu
mienie mechanizmu postępowania przed
sądem polubownym,
- wprowadzenie przepisów, które za
mykałyby drogę toczącym się w prakty
ce i doktrynie dyskusjom, poprzez wpro
wadzenie jednoznacznych określeń.
Do pierwszej grupy przepisów zali
czyć należy np. przepis, który brałby pod
uwagę zdobycze techniki ostatnich lat,
jak również rozwiązania przyjęte przez
inne, nowoczesne ustawodawstwa. Po
winien on stanowić rozwinięcie art. 698
§1 k.p.c. i dopuszczać zachowanie formy
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pisemnej umowy, jaką jest zapis na sąd
polubowny, rów nież wtedy, gdy wola
stron wyrażona została w formie wymia
ny listów, telegramów albo za pomocą
dalekopisów lub innego, podobnego
środka (sformułowanie dotyczące możli
wości skorzystania z innego środka prze
kazu woli stron „otwiera drzwi” przed je 
szcze nieznanymi, kolejnymi osiągnię
ciami myśli technicznej).
Do drugiej grupy przepisów można
przykładowo zaliczyć propozycję doda
nia, po art. 698 k.p.c., art 6981, w którego
treści wym ienione byłyby przyczyny,
z powodu których zapis na sąd polubow
ny traci moc w szczególności (na gruncie
obecnie obowiązującego k.p.c. jedynie
przepis art. 702 §1 stanowi, że w braku
odm iennej umowy zapis na sąd polu
bowny traci moc, gdy wyznaczony arbi
ter uchyli się od wykonania swego obo
wiązku, a nie nastąpi wyznaczenie no
wego arbitra; wprowadzenie zatem kata
logu przyczyn, choćby nieenumeratywnego, jest bardziej przejrzyste). Zapropo
nowano również nowe brzm ienie art.
712 k.p.c. przez rozwinięcie pkt 5 §1 te
goż artykułu w wyniku enumeratywnego
wskazania przyczyn stanowiących pod
stawę skargi o wznowienie postępowa
nia, w myśl przepisów k.p.c. i na użytek
postępowania polubownego.
Dwa problemy, które warto byłoby
omówić w tym miejscu - to zagadnienia
związane z trzecią grupą przepisów - tą,
która miałaby rozstrzygnąć jednoznacz
nie kwestie dyskusyjne lub niedookre
ślone na gruncie przepisów o sądzie po
lubownym. Jest to problem stosowania
przepisów prawa materialnego i proce
sowego w sądow nictw ie polubownym
oraz problem instytucji i pełnomocnic
twa, będącej w jakimś sensie łącznikiem
między sądow nictw em polubownym
i państwowym.
Okres obowiązywania k.p.c., datują
cy się od ponad ćwierćwiecza, to taki
okres, na tle którego można prześledzić
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spraw ne funkcjonow anie przepisów
w praktyce, ich braki i nieostrość.
Stosownie do art. 705 §1 k.p.c., do
stron należy określenie trybu postępowa
nia, który powinien być stosowany w to
ku rozpoznania sprawy. W braku roz
strzygnięcia o trybie postępowania, sąd
polubowny dokonuje wyboru trybu, jaki
uzna dla rozstrzygnięcia danej sprawy za
właściwy, przy czym nie jest związany
przepisam i postępow ania cywilnego
(art. 705 §2 k.p.c.).4 Z treści tego przepi
su nie wynika jednak wcale, jakie przepi
sy sąd polubowny powinien stosować
w przypadku, gdy zapis wyraźnie o tym
nic stanowi. Sąd polubowny przy roz
strzyganiu spraw nie musi - tak jak sąd
państwowy - trzymać się ściśle litery
prawa materialnego i formalnego. Może,
jak to już zostało wyżej powiedziane,
oprzeć swe orzeczenie na zasadach słu
szności lub określonych zwyczajach.
Jednakże, gdy wystąpi brak określonej
dyspozycji w zapisie co do kwestii, bę
dącej przedmiotem postępowania przed
sądem polubownym, zasadne wydaje się
dopuszczenie odpowiednich przepisów
k.p.c. Nie wyłącza to nadal możliwości
zastosow ania innych rozw iązań przez
sąd polubowny, jeżeli tylko nie będą one
naruszać bezwzględnie obowiązujących
przepisów k.p.c. Tak, na przykład, jeżeli
celowe będzie dopuszczenie w postępo
waniu przed sądem polubownym inter
wenientów ubocznych, do arbitrów bę
dzie należała decyzja, czy to uczynić, je 
żeli zapis w tym zakresie niczego nie sta
nowi.5 A zatem wydaje się, że sąd polu
bowny ma prawo korzystania z przepi
sów k.p.c. wówczas, gdy nie ma innego
obowiązku wynikającego z zapisu, a uz
na to za celowe, obowiązek zaś - gdy
przepis k.p.c. jest normą bezwzględnie
obowiązującą (np. art. 703 §1 k.p.c. do
tyczący wyłączenia arbitra).
Stosow anie przepisów k.p.c., gdy
w braku innych możliwości i w miarę
potrzeby sąd polubowny uzna to za celo
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we to jedna kwestia. Druga - to nawet, je 
żeli skonstatować, że ideą sądownictwa
polubownego jest niestosowanie zasad
obowiązujących przed sądami państwo
wymi, nie oznacza to jeszcze wyłączenia
przed sądem polubownym stosowania
podstawowych zasad postępowania cy
wilnego (jak np. zasady równości lub za
sady dyspozycyjności, która na gruncie
postępowania przed sądem polubownym
daje się znacznie pełniej, niż w postępo
waniu przed sądem państwowym, reali
zować, dzięki mniejszemu sform alizo
w aniu postępow ania polubownego).
Tym bowiem, co stanowi o istocie postę
powania przed sądem polubownym, jest
autonomia woli stron, którą należy re
spektować w całym toku postępowania
przed tym sądem.
Zaproponowana w wyniku prac gru
py zmiana treści art. 705 k.p.c. odniosła
się do wykładni przyjętej przez doktrynę,
poprzez w yraźne wskazanie sposobu,
w jaki strony mogą określać tryb postę
powania (w sposób bezpośredni albo
przez odwołanie się do określonego re
gulaminu; dopiero wtedy, gdy tego nie
uczynią, sąd polubowny stosuje taki tryb
postępowania, jaki uzna za właściwy; nie
jest przy tym związany przepisami mają
cymi zastosowanie w postępowaniu cy
wilnym przed sądam i państw owym i).
Sform ułow anie przepisu w nowym
brzmieniu nadal pozostawia pole do dys
kusji nad celowością i zakresem stoso
wania przepisów k.p.c. w postępowaniu
polubownym. Wydaje się jednak, że taka
regulacja prawna jest zasadna, gdyż
uwypukla odm ienność postępow ania
przed sądem polubownym. Niewiązanie
sądownictwa polubownego przepisami
mającymi zastosowanie w postępowaniu
cywilnym przed sądam i państwowymi
jest jednym z podstawowywch czynni
ków różnicujących oba postępowania na
korzyść postępow ania polubownego.
M ożliwość stosow ania zasad odm ien
nych od przyjętych w sądownictwie pań

stwowym, w czym wyraża się także au
tonomia woli stron, to tylko jedna z przy
czyn rosnącej popularności sądownictwa
polubownego.
Umowa o sąd polubowny (zapis na
sąd polubowny) należy do umów zawie
ranych przed wszczęciem procesu cywil
nego. Daje stronom - w granicach ich
zdolności do samodzielnego zobowiązy
wania się - prawo poddania pod roz
strzygnięcie sądu polubownego sporów
o prawa majątkowe, z wyjątkiem spo
rów o alimenty i ze stosunku pracy (Art.
697 k.p.c.). Można zatem powiedzieć, że
zapis ów dotyczy hipotetycznego działa
nia sądu polubownego pomiędzy strona
mi w zakresie sporu dopuszczonego
przez prawo, mechanizm którego to sądu
uruchamia się dopiero z momentem po
w stania określonego sporu. Jednakże
fakt, że umowa taka zostaje zawarta po
za, lub raczej przed procesem, przez oso
by, które jeszcze podmiotami procesu nie
są, nie pozbawia jej, moim zdaniem, cha
rakteru procesowego. Skutki bowiem, ja 
kie zapis ten za sobą pociąga, są proceso
we. W konsekwencji, zapis ogranicza
kompetencje sądu państwowego. Dopó
ki zapis na sąd polubowny obowiązuje
strony, dopóty nie mogą one żądać roz
poznania sporu przez sąd państwowy
(art. 697 §2 k.p.c.). Ponadto, po uchyle
niu wyroku sądu polubownego przez sąd
państwowy, sąd polubowny nadal zacho
wuje swoją właściwość do rozstrzygnię
cia sporu.6
Wskazanie na procesowy - sensu lar
go - charakter umowy, jaką jest zapis na
sąd polubowny, jest nie bez znaczenia
dla dalszych rozważań. To przepisy ko
deksu postępowania cywilnego decydują
o tym, czy zapis na sąd polubowny speł
nia wymagania art. 698 k.p.c., nawet je 
żeli zajdzie konieczność stosowania do
zapisu, per analogiom, ogólnych przepi
sów kodeksu cywilnego dotyczących
ważności czynności prawnych. Nie jest
to zresztą jedyna potrzeba zastosowania
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przepisów prawa cywilnego, materialne
go i procesowego, na użytek rozważań
o sądownictwie polubownym.
Problematyka pełnomocnictwa przed
sądem polubownym to materia nie ure
gulowana przepisam i k.p.c. w księdze
trzeciej pt. „Sąd polubowny”.
Pierwszym zagadnieniem do roz
strzygnięcia, pojawiającym się na etapie
formowania sądu polubownego, to ro
dzaj pełnomocnictwa umożliwiającego
pełnomocnikowi sporządzenie zapisu na
sąd polubowny. Przyjęło się uważać, że
dokonać tej czynności można jedynie za
pośrednictwem pełnomocnictwa szcze
gólnego, gdyż ogólne lub procesowe nic
wystarcza.7 W tym miejscu należałoby
się odnieść do przepisów kodeksu cywil
nego. Artykuł 98 k.c. stanowi, że pełno
m ocnictwo ogólne obejm uje jedynie
umocowanie do czynności zwykłego za
rządu. A zatem zapis, który zostałby spo
rządzony przez pełnomocnika ogólnego
byłby nieważny; jednakże brak, jakim
byłby zapis sporządzony i podpisany
przez osobę nieodpowiednio umocowa
ną, mógłby być następnie konwalidowany przez pisemne zatwierdzenie umowy
przez strony; w len sposób zostałyby
spełnione wymagania art. 698 k.p.c.
Samo prawo nie daje pełnomocniko
wi m ożliwości sporządzenia zapisu
w imieniu strony m ocującej. Owo
uprawnienie powinno być zatem sformu
łowane expressis verbis w treści udzielo
nego pełnomocnictwa. Jest to możliwe
jedynie dzięki udzieleniu pełnomocniko
wi pełnomocnictwa szczególnego. Jego
istota polega na tym, że albo odnosi się je
do prowadzenia poszczególnych spraw,
albo niektórych tylko czynności proceso
wych (art. 88 i 426 k.p.c.). Z podanej de
finicji wynika, że udzielenie pełnomoc
nictwa szczególnego do sporządzenia za
pisu mieści się w tej drugiej kategorii:
„niektórych czynności procesow ych”.
W związku z tym korzystna wydaje się
decyzja grupy debatującej nad stanem fa
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ktycznym i prawnym sądownictwa polu
bownego w Polsce dotyczącą wyraźnego
przesądzenia w nowo sformułowanych
przepisach o tym, że do dokonania zapi
su na sąd polubowny wymagane jest peł
nomocnictwo szczególne.
Druga kwestia związana z reprezen
towaniem strony w postępowaniu polu
bownym to ponownie konieczność zna
lezienia przepisów (w braku odpowied
nich norm), które regulowałyby instytu
cję reprezentacji przed sądem polubow
nym w prawie materialnym lub proceso
wym. S. Dalka przyjmuje, że mają wów
czas zastosowanie ogólne przepisy pra
wa cyw ilnego w zakresie przedstaw i
cielstwa ustawowego osób fizycznych
oraz przepisy kodeksu cywilnego i prze
pisów szczególnych w odniesieniu do re
prezentacji osób prawnych.8 Brak takich
szczególnych przepisów przemawiałby,
zdaniem autora, za tym, że ograniczenia
wynikające z art. 87 §1 k.p.c., a dotyczą
ce kwestii, kto może być pełnomocni
kiem, nie odnoszą się do pełnomocnika
w ystępującego przed sądem polubow
nym, chyba że co innego wynika z zapi
su. Zapis mógłby również, przykładowo,
wyłączyć zastępstwo stron przez pełno
mocnika i zobowiązać je do osobistego
działania w postępowaniu przed sądem
polubownym.9 W związku z tym, jeżeli
by przyjąć, że dla ważności udzielonego
do działania przed sądem polubownym
pełnom ocnictwa nie jest przewidziana
żadna określona forma działania, to za
kres pełnom ocnictwa, czas trwania
i skutki należałoby oceniać wedhig prze
pisów prawa cywilnego, to znaczy we
dług art. 98-108 k.c.10 W zasadzie, do
momentu, w którym sprawa toczy się
przed sądem polubownym (lub raczej
w czasie, gdy to ma miejsce), rozumo
wanie to nie napotyka na przeszkody.
Problem powstaje dopiero przy zastoso
waniu „na styku” przepisów funkcjonu
jących w postępowaniu przed sądem po
lubownym, które toczy się według zasad
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określonych i akceptowanych przez stro
ny, oraz przepisów k.p.c., które zostaną
zastosowane wówczas, gdy sprawa znaj
dzie się w sądzie państwowym.
Wracając do treści art. 705 §2 k.p.c.
należy stwierdzić, że sformułowanie, iż
przepisy postępow ania cyw ilnego nie
wiążą sądu polubownego daje, w istocie
rzeczy, prawo do wykładni, że w związ
ku z tym również przepisów o pełno
mocnictwie, zawartych w k.p.c., nie na
leży stosować do postępowania przed są
dem polubownym. Taka wykładnia do
prowadziła w konsekwencji do wytwo
rzenia praktyki, że pełnom ocnikiem
przed sądem polubownym mogła być
każda osoba. Jest to jednak, moim zda
niem, nie do zaakceptowania w momen
cie, w którym dochodzi do postępowania
przed sądem państwowym, gdzie od peł
nom ocnika - aby m ógł reprezentować
stronę - wymaga się spełnienia określo
nych warunków (art. 87 i n. k.p.c.). Przy
jęcie wykładni rozszerzającej, to znaczy
ustalenie, że pełnomocnictwo udzielone
do występowania przed sądem polubow
nym rozciąga się na sądownictwo pań
stwowe byłoby, moim zdaniem, chybio
ne. Z chwilą bowiem, w której sprawa
trafia do sądu państwowego (to znaczy
w sytuacji, gdy zostanie wniesiona skar
ga o uchylenie wyroku sądu polubowne
go) postępowanie będzie się toczyć we
dług reguł właściwych dla postępowania
przed sądem pierwszej instancji (art. 715
k.p.c.). W ówczas pełnom ocnik musi
czynić zadość wymaganiom postawio
nym przez ustawodawcę - por. art. 86 i n.
k.p.c. (Orzeczenie, które zostaje wydane
w wyniku skargi o uchylenie wyroku są

du polubownego przez sąd państwowy
może tylko uchylić wyrok sąd polubow
nego lub oddalić skargę, nie może nato
miast zawierać rozstrzygnięcia meryto
rycznego. Prowadzone więc przed są
dem państwowym postępowanie dowo
dowe cechuje się węższym zakresem od
postępowania dowodowego toczącego
się zwyczajowo w sprawach, w których
sąd ten orzeka merytorycznie; jest ono
ograniczone do wskazanych w skardze
podstaw uchylenia wyroku. W tym za
tem zawiera się w istocie prowadzenie
postępow ania tak, jak postępowania
przed sądem pierwszej instancji, właści
wym dla rozstrzygnięcia sporu, gdyby
-nie istniał między stronami zapis na sąd
polubowny).
Należy jeszcze raz stwierdzić, że, je 
żeli udział pełnomocnika umocowanego
do występowania przed sądem polubow
nym miałby mieć miejsce w postępowa
niu przed sądem państwowym, to, aby
mógł on pełnić swoją powinność, powi
nien spełniać wymagania przewidziane
w k.p.c.
Bez względu na to, jaką treść i zakres
przyjmą w wyniku prac reformatorskich
przepisy o sądzie polubownym, kwestia
zastosowania przepisów k.c. i k.p.c. do
instytucji procesowych funkcjonujących
w postępowaniu polubownym pozosta
nie przedmiotem dyskusji. Dlatego też
pozwoliłam sobie również na kilka uwag
dotyczących instytucji pełnom ocnika,
obrazującej te trudności, jakie mogą się
zrodzić w toku rozstrzygania sprawy
przez sąd polubowny przy zastosowaniu
„na styku” przepisów o sądzie polubow
nym oraz przepisów k.c. i k.p.c.
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