
 

 

 

 

 

 

www.darr.pl 
 

KONSULTACJE ON-LINE - CZAT INTERNETOWY Z EKSPERTEM 
CZAT 22 /36 

 

 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 

oraz budŜetu państwa 
 
 

strona 1 z 13 

Procedura przed Sądem Arbitrażowym 

28 października 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat PROCEDURY PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan MAREK 
FURTEK, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Pan MAREK FURTEK jest arbitrem lub pełnomocnik w 
licznych postępowaniach arbitrażowych krajowych i międzynarodowych przed sądami stałymi (m.in. 
SAKIG, VIAC, ICC, ZBP) oraz sądami ad hoc. 
 
[Główny]: Monika wszedł o godz. 10:00 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Jest współautorem pierwszego polskiego kodeksu dobrych 
praktyk spółek giełdowych. Wielokrotnie był członkiem rad nadzorczych spółek publicznych, w tym 
banków. Pełnił funkcję przewodniczącego walnych zgromadzeń licznych spółek publicznych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Reprezentował m.in. BRE Bank S.A. w sporze powstałym na 
tle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ING Bank Śląski S.A. w sprawach o zapłatę 
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(pięć spraw) przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przed sądami 
powszechnymi. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Reprezentował również Bank Handlowy w Warszawie S.A. w 
postępowaniu przed sądem polubownym oraz  jednego z audytorów należących do „wielkiej czwórki” 
(przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym), pozwanego w postępowaniu sądowym z 
powództwa klienta, zakończonym oddaleniem powództwa (sprawa o charakterze precedensowym 
dla wykładni przepisów o zakresie odpowiedzialności audytorów). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Jest prawnikiem rokrocznie rekomendowanym w dziedzinie 
sporów sądowych i arbitrażu przez dziennik „Rzeczpospolita”, magazyn ekonomiczny „Forbes” oraz 
międzynarodowe prestiżowe zestawienia firm prawniczych: Legal500 EMEA Chambers Europe oraz 
European Legal Experts. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Informacje na temat doświadczenia Eksperta znajdą 
Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe 
/ Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Na początek naszego spotkania proszę wyjaśnić czy pojęcia 
sądu arbitrażowego i sądu polubownego można stosować zamiennie ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:02 am: Witam Państwa i zapraszam do zadawania pytań 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:04 am: Tak, oba te pojęcia są synonimami i w polskiej terminologii 
prawniczej stosuje się je zamiennie. Bliższy tradycji polskiego języka prawnego i prawniczego jest 
zwrot „Sąd Polubowny”, ale obu terminów używamy teraz na równych prawach. Zgodnie z tytułem 
części 5 KPC, terminy te muszą być traktowane jako jednoznaczne. > 
 
[Katarzyna] 10:04 am: Czym różni się sąd arbitrażowy od sądu powszechnego? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:04 am: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[Kacper] 10:06 am: Witam, chciałbym zapytać dlaczego tak mało popularny jest arbitraż wśród 
przedsiębiorców, z czego to może wynikać? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: Uporządkuję pytania oczekujące na odpowiedź: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: 1] [Katarzyna] 10:04 am: Czym różni się sąd arbitrażowy od 
sądu powszechnego? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: 2] [Kacper] 10:06 am: Witam, chciałbym zapytać dlaczego 
tak mało popularny jest arbitraż wśród przedsiębiorców, z czego to może wynikać? 
 
[Główny]: Parcel wszedł o godz. 10:10 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: Proszę o kolejne pytania 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:11 am: To bardzo rozległe zagadnienie, więc trudno odpowiedzieć na nie 
w kilku zdaniach. Podstawowe różnice wynikają z samej definicji sądu polubownego. Zacytuję w tym 
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miejscu pierwsze zdanie monografii prof. Erecińskiego i prof. Weitza: „Sąd Polubowny jest sądem 
prywatnym, powołanym wolą stron, które powierzają wskazanym przez siebie arbitrom 
rozstrzygnięcie ich sporu prawnego.”. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:11 am: Podstawową zatem różnicą jest dobrowolność poddania sporu 
pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Sąd ten zawsze działa na podstawie umowy stron, zawartej 
przed pojawieniem się sporu, lub po jego ujawnieniu się. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:11 am: Druga istotna różnica dotyczy składu owego sądu. Nie są to – i nie 
mogą być – sędziowie państwowi lecz osoby, które przez strony sporu zostały wybrane. 
Postępowanie przed tym sądem – to kolejna różnica – jest zasadniczo jednoinstancyjne, tzn. od 
wyroku nie przysługuję stronom tzw. środki zaskarżenia. I wreszcie, co istotne strony i sąd mogą 
postanowić o sposobie postępowania i nie muszą w tym względzie kierować się przepisami KPC. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:11 am: Odnotujmy wreszcie, że wyrok sądu polubownego powinien być  
wykonany dobrowolnie, a przymusowa jego egzekucja możliwa jest dopiero po nadaniu przez sąd 
państwowy klauzuli wykonalności. To najkrótsze możliwe ujęcie tego zagadnienia.> 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:13 am: Kacper: Rozstrzygające znaczenie ma moim zdaniem 
niedostateczna znajomość istnienia tej instytucji i jej walorów zarówno w kręgach biznesu, jak i w 
środowisku  prawników pracujących dla przedsiębiorców.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:13 am: Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Proszę o kolejne 
pytania. 
 
[Katarzyna] 10:14 am: A jakie sprawy można poddać postępowaniu przed sądem arbitrażowym? 
 
[Katarzyna] 10:15 am: i czy sąd arbitrażowy może odmówić przyjęcia sprawy? 
 
[Główny]: krzepa wszedł o godz. 10:16 am 
 
[Kacper] 10:16 am: A czy Państwo sami propagujecie istnienie instytucji arbitrażu wśród prawników? 
 
[anonim] 10:17 am: Czy sąd arbitrażowy podlega właściwości miejsca? Czym kierować się przy 
wyborze sądu arbitrażowego? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:18 am: Te kwestie reguluje art. 1157 KPC, który wszedł w życie w 2005 
roku. Jego redakcja nie jest całkiem ścisła i nasuwa pewne kontrowersje. Abstrahując od nich 
możemy przyjąć , że są to spory o prawa majątkowe oraz niemajątkowe, które mogą być 
przedmiotem ugody sądowej. Z zakresu spraw które mogą być rozpoznawane przez sąd polubowny, 
ustawodawca wyłączył sprawy o alimenty. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:18 am: Dodam jeszcze że zapis na stron polubowny, czyli umowa o 
rozstrzygnięcie sporu przez sąd arbitrażowy, obejmujący spory z zakresu prawa pracy, może być 
dokonany jedynie po powstaniu sporu.> 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:21 am: Katarzyna: sąd arbitrażowy jako instytucja nie może odmówić 
przyjęcia sprawy, jeżeli został wskazany w umowie stron. Oczywiście, sąd ten na skutek 
przeprowadzonego przed nim postępowania może stwierdzić brak swojej właściwości, ale to zupełnie 
inna kwestia. 
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[Ekspert - Marek Furtek] 10:21 am: Katarzyna: Inna kwestią jest również ewentualna odmowa objęcia 
funkcji arbitra przez osobę wskazaną przez strony, np. z powodu konfliktu interesów, w takim jednak 
przypadku strona najczęściej ma prawo do wybrania innej osoby na miejsce arbitra który, się nie 
podjął pełnienia tej funkcji.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:24 am: Obecnie mamy dwa pytania oczekujące: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:24 am: 1] [Kacper] 10:16 am: A czy Państwo sami propagujecie 
istnienie instytucji arbitrażu wśród prawników? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:24 am: 2] [anonim] 10:17 am: Czy sąd arbitrażowy podlega 
właściwości miejsca? Czym kierować się przy wyborze sądu arbitrażowego? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:24 am: Proszę o kolejne. 
 
[Katarzyna] 10:24 am: jakie przepisy regulują kto może być arbitrem w danej sprawie? Czy arbiter 
może podlegać wykluczeniu? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:25 am: Kacper: Sąd Arbitrażowy przy KIG jest najstarszym i największym 
stałym sądem arbitrażowym w Polsce. Z tej przyczyny uważamy za swój obowiązek propagowanie 
kultury arbitrażowej wśród przedsiębiorców i w środowisku prawniczym, oraz promowanie arbitrażu 
jako atrakcyjnego sposobu rozstrzygania sporów w stosunkach handlowych. 
 
[Główny]: krzepa wyszedł o godz. 10:25 am 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:25 am: Kacper: Od kliku lat sąd wydaje Biuletyn Arbitrażowy, którego 
lekturę serdecznie polecam, organizujemy liczne konfere3ncje i sympozja, poświęcone problematyce 
teoretycznej i praktycznej arbitrażu. Nawiązaliśmy współpracę ze środowiskami akademickimi, aby 
zabiegać o szersze uwzględnienie arbitrażu w programie nauczania na studiach prawniczych.> 
 
[Główny]: Małgorzata wszedł o godz. 10:26 am 
 
[Libet] 10:26 am: Chciałbym zapytać kim są arbitrzy, jak są wybierani, z jakich kręgów wywodzą się ci 
ludzie? 
 
[Małgorzata] 10:26 am: Dzień dobry 
 
[Małgorzata] 10:26 am: Czy tama sama sprawa może być rozstrzygana zarówno przez sąd 
arbitrażowy i sąd powszechny,  jeśli tak, to który wyrok jest ważniejszy? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:29 am: Anonim: Sąd arbitrażowy nie podlega regułom właściwości 
miejscowej, ponieważ jak wcześniej wyjaśnialiśmy zawsze jest to wybór dobrowolny. W wyborze tym, 
moimi zdaniem należy się kierować przede wszystkim dotychczasowymi dokonaniami sądu i jego 
renomą. Istotne znaczenie ma potwierdzona w praktyce umiejętność organizowania przez dana 
instytucję postępowań arbitrażowych, oraz kwalifikacje osób które mogą w jej ramach pełnić funkcję 
arbitrów.> 
 
[Główny]: bimot wszedł o godz. 10:29 am 
 
[anonim] 10:31 am: Jak wygląda procedura przed sądem arbitrażowym, np. gdzie odbywa się 
rozprawa? Czym różni się rozprawa od rozprawy przed sądem powszechnym? 
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[Ekspert - Marek Furtek] 10:33 am: Katarzyna: przepisy prawa stanowią jedynie iż arbiter musi 
korzystać z tzw. pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może być nim sędzia państwowy (z 
wyłączeniem sędziów emerytowanych). To oczywiście za mało żeby móc pełnić te funkcje w sposób 
należyty. Sąd Arbitrażowy przy KIG prowadzi listę arbitrów rekomendowanych, spośród których 
strony najczęściej dokonują wyboru sędziów w swojej sprawie. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:33 am: Katarzyna: W tej chwili jest na niej około 170 nazwisk, zarówno z 
kraju jak i zagranicy. W większej części są to prawnicy, wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa. 
Lista ta poddawana jest przeglądowi co 5 lat przez działającą w naszym sądzie Radę Arbitrażową, 
składającą się z ekspertów w dziedzinie sądownictwa polubownego. > 
 
[Katarzyna] 10:35 am: moje pytanie dotyczyło również, czy arbiter może podlegać wykluczeniu w 
danej sprawie, np. jeśli jest spokrewniony z jedną ze stron postępowania? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:36 am: Małgorzata: Jeśli strony dokonały zapisu na sąd polubowny droga 
przed sądem powszechnym jest wyłączona. Nie jest więc to kwestia hierarchii, ważności sądu, ale 
alternatywy wyboru innego trybu rozstrzygania sporów, w przypadku gdy ustawodawca na taki 
wybór pozwala.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:38 am: Przepraszam, ale jako 'trzymająca porządek" muszę się 
upewnić czy odpowiedź [Ekspert - Marek Furtek] 10:33 am: Katarzyna: W tej chwili jest na niej około 
170 nazwisk, zarówno z kraju jak i zagranicy. W większej części są to prawnicy, wybitni 
przedstawiciele nauki i praktyki prawa. Lista ta poddawana jest przeglądowi co 5 lat przez działającą 
w naszym sądzie Radę Arbitrażową, składającą się z ekspertów w dziedzinie sądownictwa 
polubownego. > była odpowiedzią dla @ Katarzyna czy dla @ Libet ? 
 
[Monika] 10:39 am: Witam, gdzie mogę znaleźć listę sądów arbitrażowych w Polsce? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:42 am: W związku z tym przypominam pytanie @ Libet 10:26 am: 
Chciałbym zapytać kim są arbitrzy, jak są wybierani, z jakich kręgów wywodzą się ci ludzie? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:43 am: Libet: Arbiter może podjąć się pełnienia funkcji w sprawie tylko 
wtedy gdy pozostaje bezstronny i niezależny. Jeżeli pojawiają się wątpliwości co do tej sprawy każda 
ze stron, zarówno ta która arbitra wyznaczyła jak i przeciwna mogą żądać wyłączenia arbitra. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:43 am: Libet: W dalszym ciągu należy rozróżnić – nie mówiliśmy jeszcze o 
tym – sądy polubowne ad hoc i stałe sądy arbitrażowe. Te pierwsze to po prostu zespoły, na ogół 3 
osobowe, powołane przez strony do rozstrzygnięcia pojedynczej sprawy, nie opierające swojej 
działalności na żadnej instytucji. Stały sąd polubiony to organizacja zajmująca się tworzeniem 
warunków do rozstrzygana sporów w trybie arbitrażowym i organizowania postępowań 
arbitrażowych w sposób stały. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:43 am: Libet: W przypadku wniosku o wyłącznie arbitra sądu 
polubownego ad hoc będzie on rozstrzygany przez sąd państwowy. W przypadku sądu stałego w 
którym obowiązują wewnętrzne regulacje w tej materii, wniosek taki będzie rozpatrywany przez 
właściwy organ instytucji arbitrażowej. W przypadku naszego sądu wnioski te trafiają pod obrady 
Rady Arbitrażowej.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:44 am: Świetnie. Dziękuję. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:44 am: W takim razie porządek pytań: 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:44 am: 1-[anonim] 10:31 am: Jak wygląda procedura przed sądem 
arbitrażowym, np. gdzie odbywa się rozprawa? Czym różni się rozprawa od rozprawy przed sądem 
powszechnym? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:44 am: 2-[Katarzyna] 10:35 am: moje pytanie dotyczyło również, 
czy arbiter może podlegać wykluczeniu w danej sprawie, np. jeśli jest spokrewniony z jedną ze stron 
postępowania? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:44 am: 3-[Monika] 10:39 am: Witam, gdzie mogę znaleźć listę 
sądów arbitrażowych w Polsce? 
 
[Katarzyna] 10:47 am: dziękuję za odpowiedź 
 
[Katarzyna] 10:48 am: Wspomniał też Pan, że nie istnieje procedura odwoławcza od wyroku sądu 
arbitrażowego, co więc można zrobić, jeśli któraś ze stron nie zgadza się z wyrokiem? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:50 am: Anonim: strony mogą same uzgodnić tryb i zasady postępowania 
przed sądem polubownym i nie krepują ich w tym zakresie przepisy KPC. W przypadku stałych sądów 
polubownych tryb postępowania określony jest w regulaminach, które w nich obowiązują. W każdym 
razie postępowanie to jest zdecydowanie mniej sformalizowane niż postępowanie przed sądem. Sąd 
polubowny ma większą swobodę w zakresie postępowania dowodowego, trybu i warunków 
przedstawiania przez stron swoich racji, formy wystąpień 
 
[Katarzyna] 10:50 am: Czy wyrok sądu arbitrażowego jest wyrokiem ostatecznym? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:50 am: Anonim: Zawsze musi jednak zachować zasadę równego 
traktowania stron i dążyć do wyjaśnienia sprawy. W literaturze i wśród praktyków podkreśla się, że 
ów mniej formalny tryb postępowania jest jednym z podstawowych walorów sądownictwa 
arbitrażowego, podobnie jak poufność postępowania, do którego nie mają dostępu osoby trzecie.> 
 
[Biuro] 10:51 am: Witam serdecznie wszystkich Państwa. Proszę mi wybaczyć jeśli ktoś z Państwa 
zadał już to pytanie ale dopiero teraz włączyliśmy się do czatu. Chcielibyśmy dowiedzieć się czy 
wyroki polskiego sądu arbitrażowego są uznawane za granicą ? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:51 am: Katarzyna: spokrewnienie z jedną ze stron na pewno jest 
okolicznością, która budzi obawy co do bezstronności i niezależności arbitra, w takim przypadku 
arbiter nie powinien więc podjąć się pełnienia tej funkcji.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:51 am: Uporządkuję kolejność pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:52 am: 1-[Monika] 10:39 am: Witam, gdzie mogę znaleźć listę 
sądów arbitrażowych w Polsce? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:52 am: 2-[Katarzyna] 10:48 am: Wspomniał też Pan, że nie istnieje 
procedura odwoławcza od wyroku sądu arbitrażowego, co więc można zrobić, jeśli któraś ze stron nie 
zgadza się z wyrokiem? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:52 am: 3-[Biuro] 10:51 am: Witam serdecznie wszystkich Państwa. 
Proszę mi wybaczyć jeśli ktoś z Państwa zadał już to pytanie ale dopiero teraz włączyliśmy się do 
czatu. Chcielibyśmy dowiedzieć się czy wyroki polskiego sądu arbitrażowego są uznawane za granicą 
? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:52 am: Jeżeli zgubiłam jakieś pytanie lub zamieściłam takie, na 
które udzielono odpowiedzi to proszę o komentarz 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:53 am: Monika: lista sądów arbitrażowych w Polsce dostępna jest na 
stronie WWW Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, a lista instytucji zagranicznych 
znajduje się na naszej stronie (www.sakig.pl)> 
 
[anonim] 10:54 am: co należy rozumieć pod stwierdzeniem, iż sąd polubowny ma większą swobodę 
w  zakresie postępowania dowodowego, na czym polega ta większa swoboda? 
 
[Parcel] 10:59 am: Proszę mi powiedzieć co w przypadku jeśli podmioty są z innych państw, według 
jakiego prawa są rozstrzygane spory? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:59 am: Katarzyna: jak wcześniej powiedziałem brak środka zaskarżenia 
jest w sądownictwie arbitrażowym zasadą. Nowelizacja KPC z 2005 r. wprowadziła możliwość 
ustanowienia przez strony środka odwoławczego i drugiej instancji, także polubownej, ale z tej 
możliwości w praktyce się nie korzysta. Od środka odwoławczego, którego brak, należy odróżnić 
skargę o uchyleniu wyroku sądu polubownego,  której podstawy są ograniczone. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 10:59 am: Katarzyna: Przekonanie strony, choćby słuszne, iż wyrok jest 
merytorycznie nietrafny nie wystarcza do jego uchylenia w trybie skargi. Sąd powszechny w trybie 
tym uchyli wyrok jedynie na podstawie przesłanek, które są określone w art. 1206 KPC; są to 
przypadki, jeśli można tak generalizować, rażącego uchybienia przez sąd polubowny jego 
obowiązkom. Najistotniejszą przesłanką uchylenia wyroku sądu polubownego jest jego sprzeczność z 
podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:00 am: Mamy trzy pytania oczekujące. Proszę chwilowo o 
niezadawanie pytań. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:05 am: Porządek pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:05 am: 1-[Biuro] 10:51 am: Witam serdecznie wszystkich Państwa. 
Proszę mi wybaczyć jeśli ktoś z Państwa zadał już to pytanie ale dopiero teraz włączyliśmy się do 
czatu. Chcielibyśmy dowiedzieć się czy wyroki polskiego sądu arbitrażowego są uznawane za granicą 
? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:06 am: 2-[anonim] 10:54 am: co należy rozumieć pod 
stwierdzeniem, iż sąd polubowny ma większą swobodę w  zakresie postępowania dowodowego, na 
czym polega ta większa swoboda? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:06 am: 3-[Parcel] 10:59 am: Proszę mi powiedzieć co w przypadku 
jeśli podmioty są z innych państw, według jakiego prawa są rozstrzygane spory? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:06 am: Biuro:  to zależy od prawa państwa w którym dany wyrok miałby 
zostać uznany. Składnikiem porządku prawnego są również normy międzynarodowe. Bardzo wiele 
państw świata, w tym Polska, przystąpiło do nowojorskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu 
zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. Na mocy art. 3 tej konwencji, państwa które ją przyjęły 
zobowiązały się do uznawania i wykonywania orzeczeń zagranicznych sądów polubownych. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:07 am: Biuro: Możliwość odmowy uznania obcego wyroku sądu 
polubownego została ograniczona – ujmując w pewnym uproszczeniu – do tych przypadków które są 
podstawą skargi o uchylenie wg, naszego KPC, w szczególności tzw. klauzuli porządku publicznego. O 
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tym więc czy wyrok polskiego sądu polubownego w danym kraju uzyska wykonalność rozstrzyga 
przede wszystkim czy kraj ten przystąpił do konwencji nowojorskiej z 1958> 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:10 am: Anonim: pośrednio na to pytanie odpowiedziałem, stwierdzając, 
że sąd polubownym nie musi kierować się KPC w zakresie dowodów. Ilustracją tej tezy jest 
stwierdzenie o możliwości przesłuchania stron bez zachowania reguł art. 299 KPC. Bardzo 
rozpowszechnione w praktyce, zwłaszcza międzynarodowej, sądownictwa polubownego, jest 
przyjmowania zeznać świadków w formie pisemnej i przesłuchiwanie ich wyłącznie w przypadku gdy 
pisemne oświadczenie nasuwa wątpliwości. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:10 am: Anonim: To oczywiście nie byłoby możliwe w reżimie KPC.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: Mamy tylko jedno pytanie oczekujące od @ Parcel. Proszę o 
kolejne. 
 
[Małgorzata] 11:12 am: Jakie są opłaty w postępowaniu arbitrażowym? 
 
[bimot] 11:15 am: Prosze mi powiedzieć co się dzieje kiedy strona uporczywie nie stawia się na 
rozprawy, jakie sąd arbitrażowy ma narzędzia do rozwiązania tego typu problemów? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:16 am: Parcel: to jest materia prawa kolizyjnego czyli międzynarodowego 
prawa prywatnego. Spory arbitrażowe pojawiają się najczęściej na tle stosunków kontraktowych. W 
odniesieniu do nich polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym przewiduje iż strony 
mogą wybrać prawo, jeżeli pozostaje ono w związku z zobowiązaniem. W przypadku niedokonania 
takiego wybory rozstrzygające znaczenie maja tzw. łączniki przewidziane w art. 27 tej ustawy. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:16 am: Parcel:  Np. do zobowiązań z umowy sprzedaży stosuje się prawo 
państwa siedziby sprzedawcy. Oczywiście sąd polubowny będzie związany przepisami prawa, które 
stosuje się do stosunku prawnego, na tle którego powstał spór. Warto zwrócić uwagę, że sąd 
polubowny może zostać przez strony upoważniony do rozstrzygnięcia sporu na zasadach słuszności, a 
w relacjach międzynarodowych na podstawie powszechnie przyjętych zasad obrotu handlowego.> 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:19 am: Małgorzata: każda instytucja arbitrażowa określa je samodzielnie, 
jeśli chodzi o Sąd Arbitrażowy przy KIG taryfa i kalkulator opłat znajdują się na naszej stronie 
www.sakig.pl na którą serdecznie zapraszam.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:24 am: Mamy tylko jedno pytanie oczekujące @ [bimot] 11:15 am: 
Proszę mi powiedzieć co się dzieje kiedy strona uporczywie nie stawia się na rozprawy, jakie sąd 
arbitrażowy ma narzędzia do rozwiązania tego typu problemów? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:24 am: Proszę o kolejne, zwłaszcza, że pozostało zaledwie 35 minut. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:28 am: Bimot: Bimot: sąd polubowny jak wyjaśniliśmy w pierwszej 
odpowiedzi działa zawsze na podstawie umowy, także w toku sporu konieczna jest pewnego rodzaju 
kooperacja stron. Sąd polubowny nie ma środków, za pomocą których mógłby zmusić stronę do 
stawiennictwa na rozprawie. Jeśli niestawiennictwo ma charakter uporczywy, strona ryzykuje, że jej 
racje nie będą uwzględnione. 
 
[Parcel] 11:28 am: A Ile osób zasiada w zespole orzekającym, czy to jest raczej stała liczba, czy 
zmienia się? 
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[Ekspert - Marek Furtek] 11:28 am: Bimot: Sąd arbitrażowy nie jest bowiem zobowiązany do 
ponawiania prób przesłuchania strony w nieskończoność, musi jedynie umożliwić stronie 
przedstawienie jej stanowiska. Jeśli strona tego nie czyni, sama sobie szkodzi. Tego rodzaju brak 
kooperacji pozwala przypuszczać, że strona nie będzie chciała dobrowolnie wykonać wyroku i 
niezbędna będzie ingerencja sądu państwowego.> 
 
[Jawor] 11:33 am: Proszę o informację kiedy należy wybrać arbitraż, a kiedy mediację ? Czy jest jakaś 
ogólna zasada mówiąca która forma jest najlepsza w danej sytuacji ? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:34 am: Parcel: podstawowy model to zespół 3 osobowy, tworzony w ten 
sposób że każda ze stron powołuje po jednym arbitrze, ci zaś wybierają przewodniczącego. Takie 
rozwiązanie przyjęte jest w naszym sądzie polubownym, ma także zastosowanie w przypadku sądu 
polubownego ad hoc na podstawie przepisów KPC. Możliwe jest oczywiście zawarcie przez stron 
umowy na mocy której zespół orzekający będzie się składał z większej liczy arbitrów, lub będzie 
powoływany w innym trybie. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:34 am: Parcel: Należy wszakże pamiętać o treści art. 1169 KPC który 
zabrania przyznawania jednej ze stron większych uprawnień przy powoływaniu sądu polubownego. 
Obserwujemy teraz w skali międzynarodowej raczej dążenie do zmniejszenia zespołu orzekającego i 
powierzania spraw do rozstrzygnięcia arbitrowi jedynemu. Taką możliwość dla spraw o mniejszej 
wartości przewiduje również nasz regulamin. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:34 am: Parcel: Powierzenie sprawy jedynemu arbitrowi przyczynia się do 
zmniejszenia kosztów i szybszego rozpatrzenia sprawy – co jest jednym z uznanych powszechnie 
walorów sądownictwa polubownego.> 
 
[Główny]: Pit wszedł o godz. 11:38 am 
 
[Główny]: j wszedł o godz. 11:38 am 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:40 am: Jawor: to zależy od konkretnego przypadku. Warto zacząć od 
mediacji, gdy niezależnie od spornych stanowisk, między stronami utrzymują się stosunki biznesowe. 
Warto dla ich zachowania zakończyć spór w sposób przyjazny dla obu stron, kompromisowy – więc 
mediacją. Kiedy natomiast spór dominuje w relacjach między stronami, na mediację może być już za 
późno i właściwsza będzie droga arbitrażu. Ale muszę zwrócić uwagę, że między tymi formami 
rozstrzygania sporów nie ma nieprzekraczalnej granicy. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:41 am: Nie mamy pytań oczekujących. Pozostało 20 minut. 
Zapraszam do dyskusji. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:41 am: Jawor: Bardzo popularna jest obecnie idea med-arb i arb-med 
Czyli rozwiązań które pozwalają – w obrębie jednej instytucji – na przekształcenie mediacji w arbitraż 
i odwrotnie. Rozwiązaniami takimi dysponuje również nasz sąd.> 
 
[VIP] 11:42 am: Czy może Pan wyjaśnić czym jest klauzula siły wyższej ? 
 
[Główny]: j wyszedł o godz. 11:43 am 
 
[Główny]: Jawor wyszedł o godz. 11:43 am 
 
[Główny]: Pit wyszedł o godz. 11:45 am 
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[Ekspert - Marek Furtek] 11:45 am: VIP: jest to zagadnienie zdecydowanie wykraczającym poza 
problematykę sądu polubownego – wiąże się z nim tylko o tyle - że stosując prawo sąd polubowny 
orzeknie brak odpowiedzialności w przypadku gdy niewykonanie zobowiązania wynika z tzw. siły 
wyższej. Na ogół (ale jest to materia bardzo obszernych analiz) przyjmuje się, że siła wyższa to 
zjawisko nadzwyczajne, któremu przy dołożeniu najwyższej staranności nie można zapobiec, takie jak 
katastrofy naturalne, działania zbrojne, itp.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:46 am: Pozostało zaledwie 15 minut do zakończenia spotkania. 
Proszę korzystać z nie powtarzającej się okazji skonsultowania z Panem Prezesem Markiem 
Furtakiem kwestii dotyczących arbitrażu. 
 
[Parcel] 11:46 am: Zapytam może trochę przewrotnie  czy sądy arbitrażowe działają trochę szybciej 
niż sądy powszechne, bo ja już czekam ponad 2 miesiące na wydawałoby się rozstrzygnięcie w prostej 
sprawie i nie mam jak na razie żadnej informacji kiedy będzie pierwsza rozprawa? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:49 am: Chętnie też poznamy Państwa doświadczenia i opinie z 
korzystania z sądownictwa arbitrażowego. 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:50 am: Parcel:  większa szybkość działania niż sądu powszechnego 
wynika zwłaszcza z jego jednoinstancyjności i mniejszego formalizmu postępowania. Sprawy w 
naszym sądzie rozstrzygane są zwykle w ciągu 6-12 miesięcy. To oczywiście średnia, od której niestety 
notujemy również odstępstwa. Jeżeli przypadek, o którym mowa w pytaniu dotyczy naszej instytucji 
proszę o kontakt bezpośrednio z sekretariatem sądu.> 
 
[Główny]: pit2 wszedł o godz. 11:50 am 
 
[Główny]: pit2 wyszedł o godz. 11:51 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:52 am: Pozostało jeszcze 10 minut. Proszę o jedno-dwa pytania 
zamykające spotkanie. 
 
[Sp. z o.o.] 11:52 am: Mam pytanie dotyczące klauzuli arbitrażowej - Jaka jest różnica między klauzulą 
arbitrażową a innymi sposobami poddania się arbitrażowi - np. klauzula kompromisarska ? 
 
[Parcel] 11:52 am: Dziękuje za odpowiedź, akurat sprawa dotyczy sądu w Krakowie i chyba musze 
uzbroić sie w cierpliwość:) 
 
[Główny]: ds wszedł o godz. 11:52 am 
 
[Główny]: 123 wszedł o godz. 11:53 am 
 
[Główny]: Biuro wyszedł o godz. 11:53 am 
 
[Główny]: 123 wyszedł o godz. 11:53 am 
 
[Małgorzata] 11:54 am: Czy można wycofać się z postępowania arbitrażowego? 
 
[Główny]: Bob wszedł o godz. 11:55 am 
 
[Główny]: ds wyszedł o godz. 11:55 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: Uporządkuję pytania. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: 1] [Sp. z o.o.] 11:52 am: Mam pytanie dotyczące klauzuli 
arbitrazowej - Jaka jest różnica między klauzulą arbitrażową a innymi sposobami poddania się 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:57 am: Sp z o.o.: w dawniejszej literaturze rozróżniano zapis na sąd 
polubowny co do sporu, który może dopiero powstać w przyszłości, i klauzulę, która odnosi się do 
sporu już powstałego. To rozróżnienie znajdowało wyraz terminologiczny. Ten drugi przypadek 
określany był jako kompromis, pierwszy zaś właśnie jako klauzula kompromisarska. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: 2] [Małgorzata] 11:54 am: Czy można wycofać się z 
postępowania arbitrażowego? 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 11:58 am: sp z o.o.: Podział ten ma znaczenie jedynie porządkujące i nie ma 
podstaw w obowiązującym prawie, może z wyjątkiem wspomnianego wcześniej art. 1164 KPC, który 
nie pozwala na zawarcie klauzuli arbitrażowej w zakresie stosunku pracy.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58 am: Przypominam, że zapis czatu widoczny jest tylko od 
momentu, kiedy wejdzie się do systemu. Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce " Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów”. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Mamy już tylko jedno pytanie @ [Małgorzata] 11:54 am: Czy 
można wycofać się z postępowania arbitrażowego? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Użytkowników, którzy włączyli się przed chwilą proszę o 
ewentualne zadanie pytania. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Przypominam - jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do 
Eksperta, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu 
dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Główny]: anonim wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Główny]: bimot wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 12:01 pm: Małgorzata: „wycofanie się” z postępowania arbitrażowego może 
oznaczać rożne przypadki. Oczywiście powód jest w znacznej mierze dysponentem powództwa,  
które wytoczył i może powództwo to cofnąć, rezygnując z dochodzenia roszczenia 
 
[Główny]: Parcel wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 12:02 pm: małgorzata: Inaczej przedstawia się sytuacja pozwanego – jeżeli 
między stronami zawarta została ważna umowa arbitrażowa, pozwany jest nią związany, co oznacza 
iż może być przeciwko niemu w tym trybie dochodzone roszczenie nawet jeśli się na to nie zgadza. 
Rzecz jasna uniwersalną możliwością „wycofania się” z arbitrażu jest zawarcie przez strony umowy, 
na mocy której uchylą klauzule arbitrażową. 
 
[Główny]: Monika wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Główny]: Libet wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Główny]: VIP wyszedł o godz. 12:03 pm 
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[Małgorzata] 12:03 pm: Dziękuję za odpowiedzi 
 
[Główny]: Bob wyszedł o godz. 12:04 pm 
 
[Ekspert - Marek Furtek] 12:04 pm: Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego 
chata, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni liczbą, wnikliwością i poziomem merytorycznym pytań.  W 
przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji – www.sakig.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo nie ma więcej 
pytań, a czas spotkania minął, tak więc niezmiernie dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Przypominam ponownie - jeżeli mają Państwo dodatkowe 
pytania do Eksperta, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy 
tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: 
eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyłać do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:05 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:05 pm: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DWUDZIESTYM 
DRUGIM z serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:05 pm: Informacje o poprzednich czatach można znaleźć na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:05 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:05 pm: Kolejny czat zostanie zorganizowany w listopadzie br. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:05 pm: Szczegółowe informacja będą zamieszczone na stronie 
www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Główny]: Kuba wyszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:05 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:05 pm: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
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2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:06 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


