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STATYSTYKI
▪ Od lat stały wzrost liczby spraw kierowanych do sądów powszechnych
▪ w 2013 r. liczba ta przekroczyła w Polsce 9,3 mln spraw cywilnych i 1,5 mln
spraw gospodarczych
▪ Z szacunków Ministerstwa Gospodarki wynika, że konflikty w sprawach
gospodarczych w Polsce generują dla przedsiębiorców koszty rzędu
miliardów złotych rocznie
▪ Raport Banku Światowego „Doing Business 2014”:
▪ sprawność polskiego systemu sądownictwa i egzekucji
w sprawach gospodarczych (enforcing contracts)
w ciągu ostatnich 5 lat znacznie się poprawiła
▪ średni czas postępowań sądowych w Polsce nadal jest długi
i wynosi 480 dni, zaś średni czas oczekiwania
na wykonanie wyroku - 145 dni
▪ Skala wykorzystania arbitrażu niewielka,
szacunkowo ok. 1-2 tys. spraw rocznie
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SĄDY NIE SĄ PRZYGOTOWANE ORGANIZACYJNIE DO ROZPOZNAWANIA TRUDNYCH SPRAW BUDOWLANYCH

▪ Przykład: zdecydowana większość „spraw drogowych”, z udziałem GDDKIA,
trafia do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
▪ 13 sędziów
▪ ponad 2 tys. spraw rocznie (wszelkiego rodzaju sprawy cywilne, w tym
rozwody, błędy w sztuce medycznej, roszczenia ubezpieczeniowe itp.;
właściwość wg zasad ogólnych)
▪ średnio 17,4 nowych spraw miesięcznie dla każdego sędziego
▪ „Tsunami sporów budowlanych” w ostatnich latach
▪ „Akta trzech największych spraw zajęły całą salę, którą wywalczyliśmy u
Prezesa Sądu”, (…) „największa sprawa obejmuje 273 segregatory.
Potrzeba godziny na wniesienie ich na salę sądową” (SSO Aneta
Błażejczyk, Zastępca Przewodniczącego Wydziału XXV cyt. w: „Drogowe
procesy o miliardy”, Gazeta Wyborcza, 27.08.2012).
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WOLNE SĄDY NIE SŁUŻĄ NIKOMU
(POZA NIEUCZCIWYMI DŁUŻNIKAMI)

▪ Bis dat qui cito dat!
▪ Justice delayed, justice denied.
▪ Wolne tempo rozstrzygania spraw w sądach powszechnych jest niekorzystne
nie tylko dla powoda (problemy z płynnością itp.), lecz również dla
pozwanego
▪ Wysokie odsetki ustawowe w Polsce: 13% rocznie
▪ w Niemczech 5,75%, we Francji 7,75%
▪ Stosunkowo liberalne przepisy dotyczące przerywania biegu terminu
przedawnienia roszczeń, np. zawezwanie do próby ugodowej (art. 184
k.p.c.)
▪ Wg statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości w 2013 r. z 14.332 postępowań
na podstawie zawezwań do próby ugodowej zawarto tylko 207 ugód
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MODEL SĘDZIEGO-GENERALISTY
▪ Sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych rozstrzygają sprawy
cechujące się ogromnym zróżnicowaniem: z zakresu prawa zobowiązań,
spadkowego, rodzinnego (rozwody), ubezpieczeniowego, konsumenckiego
itd.
▪ Inspirujący przykład: Technology and Contraction Court w Anglii
▪ Na studiach prawniczych prawo budowlane (a często jedynie jego wybrane
zagadnienia) pojawia się jedynie jako przedmiot fakultatywny
▪ Elementy w ramach wykładu prawa cywilnego i administracyjnego
▪ Program szkoleń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; egzamin
sędziowski
▪ Szkolenia dla sędziów?
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BIEGLI SĄDOWI
▪ Model procesu cywilnego przyjęty w Polsce zakłada, że sędzia nie musi być
specjalistą, gdyż gdziekolwiek wiedza specjalna okazuje się konieczna do
rozstrzygnięcia sprawy - nie tylko może, ale powinien dopuścić dowód z
opinii biegłego
▪ To biegły ma wnosić do procesu cywilnego element fachowości i branżowej
kompetencji.
▪ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie
biegłych sądowych
▪ Listy prowadzone przez prezesów Sądów Okręgowych
▪ Biegli ad hoc
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BIEGLI SĄDOWI - WYNAGRODZENIA
▪ Wynagrodzenie biegłego określa się je według stawek godzinowych
wynoszących – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego
przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28%
do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe
▪ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf
zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych
dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym, § 2
▪ Kwota bazowa w 2014 r. wynosiła 1 766,46 zł
▪ Oznacza to, że stawka godzinowa wynagrodzenia biegłego mieściła się
w przedziale od 22,61 zł do 31,97 zł.
▪ Dla biegłych posiadających tytuł naukowy profesora stawka wynosi 3,93%,
stopień naukowy doktora habilitowanego - 3,08%, stopień naukowy doktora 2,55%; jeżeli zaś biegły pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną
kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat, a
charakter sprawy jest złożony - może być podwyższona do 50%
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OPINIE „BIEGŁYCH PRYWATNYCH”
W SĄDACH POWSZECHNYCH

▪ Przed sądem powszechnym ekspertyzy biegłych prywatnych – na płaszczyźnie
dowodowej – traktowane są tak jak oświadczenie strony procesu (tj. w ogóle
nie są dowodem), względnie mogą zostać potraktowane jako tzw. dokument
prywatny, tzn. nie są dowodem związanym z wykorzystaniem wiedzy specjalnej
▪ Wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2011 r., II CSK 323/10:
„Prywatna ekspertyza może „stanowić przesłankę przemawiającą za
koniecznością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innego biegłego.”
▪ Wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2010 r., I CSK 199/09:
„jeżeli strona dołącza do pisma procesowego ekspertyzę pozasądową i
powołuje się na jej twierdzenia i wnioski, ekspertyzę tę należy traktować jako
część argumentacji faktycznej i prawnej przytaczanej przez stronę. Gdy jednak
strona składa ekspertyzę z intencją uznania jej przez sąd za dowód w sprawie,
wówczas istnieją podstawy do przypisania jej także znaczenia dowodu z
dokumentu prywatnego (art. 245 k.p.c.). Pozasądowa opinia rzeczoznawcy jako
dokument prywatny stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która ją podpisała
wyraziła zawarty w niej pogląd, nie korzysta natomiast z domniemania zgodności
z prawdą zawartych w niej twierdzeń.”
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DLACZEGO SPRAW ARBITRAŻOWYCH JEST TAK MAŁO?
▪ Złe prawo?
▪ Cześć V k.p.c. z 2005 r.
▪ Standardy międzynarodowe – prawo modelowe UNCITRAL (1985)
▪ Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów,
17.09.2014 r., http://konsultacje.gov.pl/node/3563:
▪ skrócenie postępowań post-arbitrażowych
▪ uchylenie art. 142 i 147 Prawa Upadłościowego i Naprawczego
▪ oświadczenie o bezstronności arbitra
▪ „Biała Księga Arbitrażu", pod egidą Sądu Arbitrażowego Lewiatan,
20 listopada 2014 r., 17 propozycji zmian:
▪ usunięcie wymogu zdatności ugodowej jako przesłanki zdatności arbitrażowej sporów
majątkowych,
▪ zastąpienie obowiązku przedstawienia uwierzytelnionego przekładu wyroku arbitrażowego na
język polski, regułą zgodnie z którą wystarczające będzie załączenie prywatnego tłumaczenia
wyroku
▪ rozszerzenie jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach w zakresu sądownictwa
polubownego
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DLACZEGO SPRAW ARBITRAŻOWYCH JEST TAK MAŁO?
▪ Złe nawyki/praktyki?
▪ Budowanie reputacji „sądów prywatnych” nigdy i nigdzie nie było
proste
▪ Bardzo niski poziom kapitału społecznego w Polsce (w tym niski
poziom zaufania do innych ludzi i instytucji społeczeństwa
obywatelskiego)
▪ Konieczna zmiana postaw i utrwalonych wzorców zachowań
▪ Konieczne budowanie zaufania do sądownictwa polubownego przez
instytucje państwowe
▪ Skarb Państwa i inne państwowe osoby prawne zbyt rzadko same
korzystają z arbitrażu
▪ Klauzule arbitrażowe (zapisy na sąd polubowny) – bez nich nie ma
arbitrażu!
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DEKLARACJA O STOSOWANIU ADR
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HISTORYCZNE KORZENIE ARBITRAŻU
▪ Starożytne Egipt, Grecja i Rzym
▪ Średniowieczna Europa - tradycja „sądów kupieckich” / lex mercatoria
▪ I. Rzeczpospolita - staropolski kompromis łączył charakter mediacji i arbitrażu
▪ Symptomatyczna formuła w jednej ze spraw na Wołyniu:
spór zostanie zakończony „przez przyjacielskie pojednanie lub przez
rozsądek pana podkomorzego”
[cyt. za A. Moniuszko, A. Rosner, Historia polubownego rozwiązywania
sporów na ziemiach polskich. Zarys problematyki (2014)]
▪ „Zbiór praw sądowych na mocy konstytucyi
roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego (…)
ułożony y na Seym roku 1778 podany” (projekt)
▪ „Szkoda ust dłużej suszyć kłótnią o zająca;
Więc polubownych sędziów najpierwej obierzcie,
A co wyrzekną, temu sumiennie zawierzcie”
A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”, ks. I, 809–811.

ZALETY ARBITRAŻU
1.

Profesjonalizm (arbitrzy, biegli, sekretariat sądu)

2.

Czas trwania postępowań arbitrażowych (szybkość)
▪ większość postępowań kończy się w ciągu roku
▪ komunikacja: email, tele(video-)konferencje; koncentracja rozprawy

3.

Koszty
▪ koszty arbitrażowe porównywalne do sądowych
(te ostatnie zwielokrotniają się
przy apelacji/kolejnych instancjach)
▪ koszty pełnomocników niższe dzięki lepszej organizacji i koncentracji
rozprawy
▪ wygrywający odzyskuje je w realnej wysokości

4.

Większy wpływ stron postępowania na jego przebieg
▪ Arbitrzy konsultują ze stronami zasady i kalendarz postępowania
▪ Zasada niezaskakiwania stron podstawą rozstrzygnięcia
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ZALETY ARBITRAŻU

Profesjonalizm
Fachowość arbitrów
▪ Arbitrem może być fachowiec
z danej branży
▪ W Sądzie Arbitrażowym SIDIR często
komponowanie zespołów arbitrów
łączących kompetencje inżynierskie i
prawnicze

Fachowość biegłych
▪ Swoboda wyboru – wysokie
kwalifikacje i doświadczenie biegłych
w arbitrażu

Arbitraż powinien być wykorzystywany zwłaszcza w sporach, w których element
branżowej wiedzy i doświadczenia jest szczególnie istotny.
Im wyższy stopień specjalizacji danej branży, tym większa potrzeba projektowania
indywidualnie dopasowanych („szytych na miarę”) metod ich rozwiązywania.
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ZALETY ARBITRAŻU
Czas trwania postępowań arbitrażowych
▪ Dobrą praktyką i coraz częściej stosowanych standardem jest ustalenie
– z udziałem stron - na początku postępowania jego „kalendarza”,
tzn. terminów kolejnych czynności w postępowaniu, łącznie z orientacyjnym
terminem wydania wyroku
▪ Wykorzystywanie w toku postępowania elektronicznych środków
porozumiewania się na odległość, zamiast listów poleconych, oszczędza czas i
koszty
▪ Zamiast wielu rozproszonych, wyznaczanych „z terminu na terminu” dni
rozprawy, rozprawa skoncentrowana
▪ Ewentualna opieszałość arbitra może mieć wpływ na wysokość jego honorarium
▪ Arbitrzy składają oświadczenie o dyspozycyjności i są obowiązani bezzwłocznie
podjąć i przeprowadzić postępowanie
▪ Zasadą jest postępowanie tylko w jednej „instancji”
▪
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KOSZTY: OPŁATA ARBITRAŻOWA
Wartość przedmiotu sporu:

Wartość przedmiotu sporu:

1 000 000 PLN

10 000 000 PLN

Sąd Arbitrażowy
SIDIR

54 600 PLN

Sąd okręgowy

50 000 PLN

(50%, gdy arbiter
jedyny)
(w razie apelacji/skargi
kasacyjnej x2 lub x 3)

Sąd Arbitrażowy
SIDIR

135 600

Sąd okręgowy

100 000

(50%, gdy arbiter
jedyny)
(w razie apelacji/skargi
kasacyjnej x2 lub x 3)

Uwzględniono opłatę rejestracyjną i arbitrażową.
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KOSZTY POSTĘPOWANIA
▪ wygrany odzyskuje realne koszty prowadzenia sporu
▪ zasada „przegrany płaci koszty”; wyjątki
▪ koszty zastępstwa procesowego
▪ W postępowaniach przed sądami powszechnymi obowiązują
zryczałtowane kwoty określone w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości, które są w wielu przypadkach wielokrotnie niższe od
kosztów rzeczywistych; co do zasady najwyższa stawka kosztów
zastępstwa to 7.200 zł (za całe postępowanie
w danej instancji)

▪ zwrot innych poniesionych kosztów postępowania
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ZALETY ARBITRAŻU
Wpływ stron na zasady postępowania:
▪ Strony mogą uzgodnić między sobą albo co najmniej uczestniczą
w konsultacjach z arbitrami co do wyboru lub określenia:
▪ miejsca i kalendarza postępowania
▪ języka postępowania
▪ zakresu i trybu prowadzenia postępowania dowodowego
▪ możliwości zastosowania środków komunikacji elektronicznej
▪ poufności
▪ podstaw rozstrzygnięcia - prawa właściwego / ogólnych zasad prawa /
zasad słuszności / określonych standardów technicznych
lub innych
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ARBITRZY
▪ arbitrem może być każda osoba fizyczna z wyjątkiem sędziego
państwowego (art. 1170 k.p.c.)
▪ lista arbitrów Sądu Arbitrażowego SIDIR – wiążąca w odniesieniu do
arbitrów jedynych i przewodniczących – 47 inżynierów i prawników
zajmujących się branżą budowlaną (zgodnie z Regulaminem - osoby
fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, nieskazitelnego
charakteru i korzystające w pełni z praw publicznych)
▪ arbiter musi być bezstronny (brak konfliktu interesów) - nie jest
reprezentantem strony go powołującej
▪ powtórne nominacje przez tę samą stronę: powyżej trzech razy w ciągu
ostatnich trzech lat (reguła 3.3.7 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in
International Arbitration – „orange list”)
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SKŁAD ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
▪ strony mogą w umowie określić dowolną liczbę arbitrów
▪ w braku uregulowania przez strony trzech arbitrów rozpatruje spór
(art. 1169 § 2 k.p.c., § 23(1) Regulaminu Arbitrażowego SIDIR)
▪ Zgodnie z § 23(2) Regulaminu Arbitrażowego SIDIR, zespół orzekający
składa się z arbitra jedynego, gdy:
1) strony tak postanowiły, albo
2) w braku takiego postanowienia stron, gdy wartość przedmiotu sporu
nie przekracza 100.000 zł.
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POSTĘPOWANIE DOWODOWE
▪ Środki dowodowe:
▪ dokumenty
▪ zeznania świadków
▪ opinia biegłego
▪ inne – bez ograniczeń wynikających z k.p.c.
▪ Dopuszczalne umowy dowodowe
▪ Electronic document management systems
(EDMs)
▪ Brak środków przymusu (tzw. imperium)
▪ pomoc sądowa (art. 1192 § 1 k.p.c.)
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BIEGLI POWOŁANI PRZEZ STRONY
ZALETY
realizacja zasady wpływu
stron na postępowanie
arbitrażowe
zagwarantowanie stronom
pełnego przedstawienia
swoich racji
naświetlenie zagadnienia
z dwóch perspektyw

WADY
większy koszt (dwie opinie
zamiast jednej)
problem wiarygodności
biegłych w oczach trybunału
- „hired guns” ?
„problem bogactwa”
konkurencja
rzetelnych opinii
ryzyko skrajnie odmiennych
założeń i konkluzji
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BIEGŁY POWOŁANY PRZEZ TRYBUNAŁ
ZALETY

niezależność od stron
lojalność i wsparcie dla
trybunału
niższe koszty (jedna opinia
zamiast dwóch)
- kontrolowane przez
trybunał

WADY
ograniczony wpływ stron
potencjalne utrudnienia
w przepływie informacji
między biegłym a stronami
ryzyko przesunięcia
decydującego wpływu na
rozstrzygnięcie sprawy
z trybunału na biegłego
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SPOSÓB POWOŁYWANIA BIEGŁYCH
▪ Wybór biegłego przez trybunał z aktywnym udziałem stron
▪ wybór kandydatów pozostawiony stronom; albo
▪ prawo do zawetowania przez stronę kandydata/ów trybunału
▪ Zapewnienie dialogu ekspertów stron
▪ spotkania przed rozprawą
▪ konfrontacja na rozprawie
▪ Wspólna opinia ekspertów stron
▪ Expert teaming
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POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
Dwutorowość stosowania środków zabezpieczających:
▪ przed sądem polubownym
▪ zastosowanie środka, który sąd polubowny uzna za właściwy
(art. 1181 § 1 k.p.c.)
▪ brak imperium, ale możliwość wyciągnięcia negatywnych skutków dla
strony niestosującej się do zarządzonego sposobu zabezpieczenia
▪ ograniczenia dotyczące komunikacji ex parte
▪ przed sądem powszechnym
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WYROK ARBITRAŻOWY
▪ Znaczny odsetek (ok. 20%) spraw kończy się ugodą
▪ Rodzaje wyroków:
▪ końcowy
▪ częściowy
▪ zaoczny (art. 1190 § 3 k.p.c.)
▪ wydany na podstawie ugody (art. 1196 § 1 k.p.c.)
▪ Dobrowolne wykonanie wyroku sądu polubownego w ok. 75 %
przypadków
▪ Konieczność uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu
polubownego – przejaw kontroli nad arbitrażem przez sąd powszechny
▪ zrównanie mocy prawnej z wyrokiem sądu państwowego
▪ skutek res iudicata
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UZNANIE LUB STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI WYROKU ARBITRAŻOWEGO

▪ Wyroki krajowe
▪ Przesłanki odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności:
- brak zdatności arbitrażowej
- naruszenie klauzuli porządku prawnego
▪ Uproszczona procedura: bez rozprawy
▪ Wyroki zagraniczne
▪ Podstawa uznania: stosowanie Konwencji nowojorskiej przed k.p.c.
▪ Przesłanki odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności:
- rozpatrywane na wniosek strony: Art. V (1) NYC
- rozpatrywane z urzędu: Art. V (2) NYC
▪ Procedura: rozprawa
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FORMUŁOWANIE KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ

Konieczne elementy klauzuli arbitrażowej
▪ oznaczenie stron tej umowy, w sposób umożliwiający
ich identyfikację
▪ wyrażenie woli poddania sporu prawnego pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego
▪ oznaczenie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego,
z którego spór wyniknął lub może wyniknąć
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MODELOWA KLAUZULA ARBITRAŻOWA

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej
umowy lub w związku z nią będą
rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy
przy Stowarzyszeniu Inżynierów
Doradców
i Rzeczoznawców w Warszawie zgodnie
z postanowieniami Regulaminu tego
Sądu obowiązującego w dacie
wniesienia pozwu.”
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MEDIACJA + ARBITRAŻ (MED-ARB)
Zanim strony „wdadzą się w spór”
Wykorzystanie zalet mediacji
▪ Mediacja to dobrowolne porozumiewanie się stron w konflikcie
z udziałem bezstronnej osoby trzeciej (mediatora), w celu dojścia
do ugody satysfakcjonującej obie strony
Etap mediacji trwa zwykle do 30/45 dni
▪ Jeżeli mediacja jest skuteczna, strony zawierają ugodę
▪ Skutki ugody
Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, przeprowadzany jest
arbitraż
Inną hybrydą jest „arb-med”
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PRZYKŁADY KLAUZUL TYPU MED-ARB

W wypadku sporu wynikającego z niniejszego kontraktu lub w
związku
z nim, odnoszącego się również do jego istnienia, ważności lub
wypowiedzenia, strony będą dążyły do uregulowania tego sporu
w drodze mediacji. Mediatora wyznaczy _____ .
Gdyby w terminie _____ dnia od wyznaczenia mediatora lub w
innym dodatkowym terminie uzgodnionym na piśmie przez strony
nie udało się uregulować sporu w drodze mediacji, spór zostanie
skierowany na drogę postępowania arbitrażowego i ostatecznie
rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy
SIDiR w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego
Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.
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JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ?
PRZYKŁADY WADLIWYCH KLAUZUL ARBITRAŻOWYCH
▪ Niejednoznaczność co do ostatecznego charakteru arbitrażu
„Wszelkie spory mogące wyniknąć lub powstające
w związku z umową mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego”
▪ Niezamierzone ograniczenie jurysdykcji sądu polubownego
„Wszelkie spory wynikające z niewykonania umowy i powstające w okresie trwania umowy będą
poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego”
▪ Błędne odesłania do instytucji arbitrażowych lub podanie nieistniejącej instytucji arbitrażowej
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ARBITRAŻ JEST „NATURALNYM WYBOREM”
W SPRAWACH MIĘDZYNARODOWYCH

Konwencja nowojorska z 1958 r. o uznawaniu i
wykonywaniu zagranicznych orzeczeń
arbitrażowych
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ARBITRAŻ JAKO „NATURALNY” WYBÓR
W SEKTORZE BUDOWLANYM
▪ Klauzule arbitrażowe we wzorcach kontraktowych stosowanych w branży
budowlanej
▪ FIDIC
▪ Royal Institute of British Architects (RIBA), Singapore Institute of
Architects Articles and Conditions of Building Contract, inne
▪ Regulaminy arbitrażowe dla spraw budowlanych:
▪ AAA Construction Industry Arbitration Rules
▪ The Society of Construction Arbitrators - The 100 Day Arbitration
Procedure
▪ ICC Report on Construction Industry Arbitration
▪ Przykład: arbitraż w sporach budowlanych stanowi ok. ¼ ogółu spraw
wnoszonych do ICC
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