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Recenzowana ksi¹¿ka wychodzi naprzeciw zwiêkszonego w ostatnim
okresie zainteresowania alternatywnymi formami rozwi¹zywania sporów.
Adresowana jest przede wszystkim do praktyków, niemniej jednak za-
wiera równie¿ solidne rozwa¿ania teoretyczne, przydatne w pracy zawo-
dowej dla wszystkich odbiorców zajmuj¹cych siê obrotem lub uczest-
nicz¹cych w nim. Szczególnie poleciæ j¹ nale¿y sêdziom, arbitrom oraz
zawodowym pe³nomocnikom, to jest radcom prawnym, adwokatom
i rzecznikom patentowym. Powinna byæ dla nich cennym Ÿród³em za-
równo informacji praktycznych, jak i wartoœciowych wskazówek inter-
pretacyjnych, dotycz¹cych problematyki s¹downictwa polubownego, zwa-
nego równie¿ arbitra¿owym. Omawiana ksi¹¿ka nale¿y do opracowañ
monograficznych i stanowi bodaj najpe³niejsze studium s¹downictwa
polubownego w Polsce od czasu wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, która
gruntownie znowelizowa³a przepisy reguluj¹ce postêpowanie arbitra¿o-
we. Jak wynika z uzasadnienia projektu tej ustawy, prawodawca postawi³
sobie trzy cele: dostosowanie regulacji s¹downictwa polubownego do
standardów miêdzynarodowych, stworzenie lepszych warunków spe³nia-
nia funkcji alternatywnego sposobu rozpoznawania sporów cywilnych
oraz umo¿liwienie zainteresowanym korzystania z s¹downictwa polu-
bownego w jak najszerszym zakresie. Pomimo du¿ego wysi³ku legisla-
cyjnego ustawodawca nie zdecydowa³ siê jednak na przes¹dzenie wielu
podstawowych kwestii dotycz¹cych zw³aszcza pozycji ustrojowej s¹-
downictwa polubownego w Polsce. Nadal nie jest zatem dostatecznie
jasne, czy s¹downictwo polubowne stanowi element wymiaru sprawie-
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dliwoœci w ramach konstytucyjnego porz¹dku prawnego, czy te¿ jest
raczej zwyk³¹ us³ug¹ œwiadczon¹ przewa¿nie przez prawników w ramach
ich dzia³alnoœci zawodowej (gospodarczej)? Istotne w¹tpliwoœci budzi te¿
kwestia, czy sta³e s¹dy polubowne mog¹ byæ tworzone przez ka¿dego
na podstawie swobody podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej, czy jedynie
przez niektóre podmioty na podstawie szczególnego upowa¿nienia usta-
wowego, przewidzianego przyk³adowo w ustawie o izbach gospodar-
czych (zob. art. 5 ust. 2 pkt 4). Dziêki autorom recenzowanej monografii
mo¿na natomiast znacznie pewniej ni¿ dotychczas broniæ zapatrywania,
¿e s¹downictwo polubowne nie jest form¹ wymiaru sprawiedliwoœci, lecz
jest instytucj¹ nale¿¹c¹ do pozas¹dowych form ochrony prawnej. Jed-
noczeœnie autorzy s³usznie podkreœlaj¹, ¿e oddanie sporu pod rozstrzy-
gniêcie s¹du polubownego nie stanowi rezygnacji z konstytucyjnie
gwarantowanego prawa do s¹du, gdy¿ istnieje ustawowo zapewniona
mo¿liwoœæ kontroli i nadzoru tego sporu przez s¹d. Strony zaœ nie mog¹
umownie wy³¹czyæ prawa do s¹du, bowiem prawo to jest poniek¹d
dyrektyw¹ skierowan¹ równie¿ do pañstwa w celu zapewnienia jednost-
kom dostêpu do s¹du. Du¿¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest przedstawienie problema-
tyki s¹downictwa polubownego w sposób interesuj¹cy, ca³oœciowy i usys-
tematyzowany. Autorzy, pomimo i¿, prowadz¹c narracjê, bazuj¹ na wyk³adni
jêzykowej, nierzadko odwo³uj¹ siê równie¿ do rezultatów wyk³adni funk-
cjonalnej oraz historycznej. Nie unikaj¹ tematów trudnych, kontrower-
syjnych i dyskusyjnych. Rzetelnie korzystaj¹ z dorobku doktryny i orzecz-
nictwa, przy czym równie¿ sami zabieraj¹ g³os i formu³uj¹ wnioski
w wa¿niejszych kwestiach. Spis treœci jest bardzo szczegó³owy i u³atwia
czytelnikom odnalezienie poszczególnych zagadnieñ.

Recenzowana ksi¹¿ka sk³ada siê piêciu rozdzia³ów opatrzonych wstê-
pem, wykazem skrótów, obszernym wykazem literatury, wzorami czyn-
noœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ s¹du polubownego (15 wzorów doty-
cz¹cych dzia³alnoœci S¹du Arbitra¿owego przy Dolnoœl¹skiej Izbie
Gospodarczej we Wroc³awiu) oraz indeksem rzeczowym. W rozdziale
pierwszym, zatytu³owanym „Zagadnienia ogólne” zosta³y omówione
generalia, takie jak istota i rodzaje s¹downictwa polubownego, zalety i wady
arbitra¿u, autonomia s¹downictwa polubownego w stosunku do s¹dow-
nictwa powszechnego, autonomia woli stron w postêpowaniu przed s¹dem
polubownym, specyfika s¹downictwa polubownego na tle alternatyw-
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nych form rozwi¹zywania sporów (ADR), natura prawna s¹downictwa
polubownego w nauce krajowej i œwiatowej, charakter prawny s¹downic-
twa polubownego w kontekœcie konstytucyjnej zasady s¹dowego wymiaru
sprawiedliwoœci i prawa do s¹du oraz Ÿród³a regulacji s¹downictwa po-
lubownego w polskim systemie prawnym. Kolejno przeprowadzono tu
charakterystykê wi¹¿¹cych Polskê umów miêdzynarodowych wielostron-
nych i bilateralnych, aktów wydawanych przez miêdzynarodowe organi-
zacje, do których Polska przynale¿y, krajowych unormowañ kodeksowych
i pozakodeksowych, a tak¿e regulaminów sta³ych s¹dów polubownych,
kwalifikowanych jako pozanormatywne Ÿród³a regulacji arbitra¿u. W celach
pogl¹dowych i porównawczych przedstawiono równie¿ organizacjê
wybranych sta³ych s¹dów polubownych z siedzib¹ w Polsce na przy-
k³adzie S¹du Arbitra¿owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, S¹du
Arbitra¿owego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Lewiatan oraz S¹du Polubownego przy Izbie Bawe³ny w Gdyni.

Z kolei rozdzia³ drugi zatytu³owany „Zapis na s¹d polubowny” w ca-
³oœci poœwiêcony jest problematyce umowy arbitra¿owej, stanowi¹cej
fundament s¹downictwa polubownego. Omówiono tu istotê oraz charak-
ter prawny umowy arbitra¿owej, zdolnoœæ podmiotow¹ do jej zawarcia,
zakres przedmiotowy umowy (tzw. zdatnoœæ arbitra¿ow¹), formê, treœæ
i skutki prawne umowy arbitra¿owej, zagadnienie nieistnienia, niewa¿no-
œci, bezskutecznoœci, niewykonalnoœci i wygaœniêcia umowy arbitra¿o-
wej, przejœcie praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy arbitra¿owej
na osoby trzecie oraz specyfikê umowy arbitra¿owej w miêdzynarodo-
wym obrocie handlowym. Autorzy rzetelnie przedstawili pogl¹dy repre-
zentowane w doktrynie prawa oraz w orzecznictwie w zasadzie we
wszystkich dyskutowanych kwestiach. Sami te¿ nierzadko uzupe³niaj¹
literaturê o nowe w¹tki i argumentacjê oraz podejmuj¹ próbê zajmowania
w³asnego stanowiska w wa¿niejszych kwestiach. Opowiedzieli siê za
procesowym charakterem umowy arbitra¿owej, choæ zastrzegli, ¿e swój
pogl¹d opieraj¹ na szerokim pojmowaniu czynnoœci procesowych.

W rozdziale trzecim zatytu³owanym „Postêpowanie przed s¹dem po-
lubownym” podejmowana jest problematyka procedury arbitra¿owej.
W pierwszej kolejnoœci zosta³y omówione generalia, takie jak czynniki
kszta³tuj¹ce procedurê, zasady postêpowania przed s¹dem polubownym,
miejsce i jêzyk postêpowania, prawo w³aœciwe dla postêpowania oraz
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koszty postêpowania arbitra¿owego. Nastêpnie omówiono zagadnienia
³¹cz¹ce siê z poszczególnymi fazami postêpowania arbitra¿owego: wsz-
czêcie postêpowania oraz jego skutki, konstytuowanie siê sk³adu s¹du
polubownego, postêpowanie w³aœciwe, a w jego ramach pozew i odpo-
wiedŸ na pozew, wniosek o ustanowienie kaucji w celu zabezpieczenia
kosztów postêpowania (cautio iudicatum solvi), powództwo wzajemne,
skutki biernoœci procesowej pozwanego, ustalenie kwestii spornych po-
miêdzy stronami sporu (Terms of reference), rozprawa, umowy dowo-
dowe i postêpowanie dowodowe, postêpowanie arbitra¿owe z udzia³em
wielu podmiotów zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej oraz
formalne i merytoryczne zakoñczenie postêpowania arbitra¿owego. Wiele
uwagi poœwiêcono wyrokowi s¹du polubownego, rodzajom wyroków
arbitra¿owych i zasadom orzekania. Szczegó³owo omówiono równie¿
pomijane czêsto w literaturze zagadnienie rektyfikacji wyroków arbitra-
¿owych poprzez ich sprostowanie, uzupe³nienie i wyk³adniê, a tak¿e kwestiê
skutków prawnych wyroków s¹du polubownego, takich jak wykonal-
noœæ, prawomocnoœæ i skutecznoœæ. Sporo miejsca autorzy poœwiêcili
równie¿ problematyce zabezpieczenia roszczeñ dochodzonych w postê-
powaniu arbitra¿owym przez s¹d polubowny oraz przez s¹d powszechny,
a tak¿e ugodzie zawieranej przed s¹dem polubownym.

 Rozdzia³ czwarty zatytu³owany „Arbitrzy s¹du polubownego” stano-
wi rozwiniêcie zagadnieñ dotycz¹cych sk³adu s¹du polubownego. W pierw-
szej kolejnoœci wyjaœniono pojêcie arbitra, arbitra jedynego, arbitra prze-
wodnicz¹cego (superarbitra), trybuna³u arbitra¿owego, s¹du polubownego
oraz omówiono charakter prawny funkcji arbitra i umowy zawieranej
z arbitrem. Nastêpnie autorzy przeprowadzili analizê umowy z arbitrem
oraz wynikaj¹cego z niej stosunku prawnego, zarówno w odniesieniu do
umowy zawieranej pomiêdzy arbitrem i stron¹, jak i umowy zawieranej
pomiêdzy arbitrem i instytucj¹ arbitra¿ow¹. Wskazali i omówili regu³y
s³u¿¹ce do okreœlenia prawa w³aœciwego dla umowy z arbitrem oraz
poddali szczegó³owej analizie prawa i obowi¹zki arbitra. Interesuj¹co
przedstawili zagadnienia dotycz¹ce formalnych i merytorycznych kwa-
lifikacji arbitra, fundamentaln¹ dla postêpowania arbitra¿owego kwestiê
jego bezstronnoœci i niezale¿noœci, poszczególne przypadki odwo³ania
i ust¹pienia z funkcji arbitra oraz wy³¹czenia arbitra na wniosek jednej lub
obu stron postêpowania. Ciekawe s¹ te¿ rozwa¿ania autorów dotycz¹ce
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zasad kszta³towania i ustalania wysokoœci wynagrodzenia arbitra, a tak¿e
jego odpowiedzialnoœci i odpowiedzialnoœci instytucji arbitra¿owych. Pro-
blematyka odpowiedzialnoœci w odniesieniu do postêpowania arbitra¿o-
wego w literaturze przedmiotu jest czêsto albo zupe³nie pomijana, albo
traktowana bardzo ogólnikowo. Tymczasem autorzy szczegó³owo scha-
rakteryzowali nie tylko odpowiedzialnoœæ instytucji arbitra¿owej, ale równie¿
odpowiedzialnoœæ arbitra, przy czym przeprowadzili jej kwalifikacjê na
odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ orzeczeniem arbitra¿owym, od-
powiedzialnoœæ z tytu³u naruszenia ci¹¿¹cych na arbitrze obowi¹zków
umownych (odpowiedzialnoœæ ex contractu) oraz odpowiedzialnoœæ ar-
bitra z tytu³u czynu niedozwolonego pope³nionego w zwi¹zku z wyko-
nywan¹ funkcj¹ (odpowiedzialnoœæ ex delicto).

Rozdzia³ pi¹ty zatytu³owany „Relacje pomiêdzy s¹dem polubownym
a s¹dem powszechnym” poœwiêcony jest ró¿nego rodzaju zagadnieniom
dotycz¹cym kompetencji s¹du powszechnego w zakresie wspó³dzia³ania
z s¹dem polubownym i kontroli jego dzia³alnoœci. Omówiono w nim poszcze-
gólne rodzaje relacji s¹du powszechnego i s¹du polubownego na wszystkich
etapach postêpowania arbitra¿owego. W ramach wspó³dzia³ania autorzy
wyró¿nili zw³aszcza pomoc s¹dow¹ przy dokonywaniu czynnoœci proce-
sowych oraz ró¿nego rodzaju czynnoœci zastêpcze w sprawach dotycz¹-
cych arbitrów. W ramach kontroli przeprowadzanej przez s¹d powszechny
wyró¿nili natomiast kontrolê kompetencji oraz kontrolê orzeczeñ s¹du po-
lubownego. Szczególn¹ uwagê autorzy skoncentrowali na omówieniu kontroli
orzeczeñ s¹du polubownego prowadzonej na skutek skargi o uchylenie
wyroku s¹du polubownego oraz wniosku stron dotycz¹cego uznania lub
stwierdzenia wykonalnoœci wyroku s¹du polubownego.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e omawiana pozycja wydawnicza
bez w¹tpienia zas³uguje na wyró¿nienie i zainteresowanie szerokiego grona
odbiorców. Ma charakter ca³oœciowy i daje czytelnikom mo¿liwoœæ
poruszania siê po skomplikowanej problematyce s¹downictwa polubow-
nego oraz dochodzenia roszczeñ przed s¹dem polubownym na drodze
postêpowania arbitra¿owego. Nie ogranicza siê przy tym tylko do sko-
mentowania obowi¹zuj¹cych przepisów, ale oferuje systemowe przedsta-
wienie unormowanej w nich problematyki, umiejêtnie ³¹cz¹c rozwa¿ania
teoretyczne i praktyczne.
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