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Arbitraz w oczach
przedsiebiorcy
Fachowosc i szybkOScpostepowania - z punktuwidzeniaprzedsiebiorcy- to kluczdo
sukcesu w dynamicznym rozwoju sadownictwa polubownego.
adownictwo
~
~

~

polubowne

w Polsce nie jest jeszcze tak

rozpowszechnione jak w innych krajach Europy. Rzeczywista rola alternatywnych
metod
w rozwiazywaniu sporów, w tym gospodarczych, wydaje sie mniejsza,
niz wynikaloby to z miejsca, jakie ta
problematyka zajmuje w sferze medialnej, marketingowej i naukowej.
Co roku w sadach panstwowych
prowadzonych jest kilka milionów
spraw. Liczba postepowan arbitrazowych w Polsce prawdopodobnie
nigdy nie przekroczyla tysiaca.
Sadownictwo
polubowne jest
wiec ciagle malo popularnym wsrod
przedsiebiorców sposobem rozwiazywania sporów, majacym zastosowanie w sprawach, których stronami
sa podmioty o bardzo wysokim poziomie swiadomosci prawnej. Arbitraz jest przeciez bardzo korzystny,
zwlaszcza przy rozstrzyganiu konfliktów gospodarczych.

-

Plusy
Zaleta arbitrazu gospodarczego
jest przede wszystkim krótszy czas
postepowania - srednio sprawy
w sadzie polubownym sa rozstrzy-

cyjne, a wyrokostateczny. Jesli nie
zostanie dobrowolnie wykonany,po
uznaniu go przez sad rejonowy lub
okregowy (zalezy od sprawy) uzyskuje taka sama mocwiazacajak wyrok sadu powszechnego.
Kolejna zaleta arbitrazu - najwazniejszaz punktu widzenia przedsiebiorcy - jest fachowosc. Spory
gospodarcze rozstrzygaja nie tylko
prawnicy, ale i specjalisci z danej
dziedziny. Strony maja wplyw na
przebieg postepowania arbitrazowego: moga wybrac konkretny sad,
wskazacarbitrów, miejscei czas postepowania, a takze sposób rozstrzygania sporu.
Najczesciej postepowanie arbitrazowe pociaga za soba nizsze
koszty niz postepowanie przed sadem powszechnym,choc nie jest to
regula, co obniza zalety arbitrazu.
Waznejest i to, ze spór rozwiazywanyjest w mniej formalnej atmosferze. Strony siedza z arbitrami przy
wspólnym stole i rozmawiaja przy
kawie. Tutaj zdecydowanie rzadziej
dochodzi do eskalacji konfliktu,
a uczestnicy, mimo ze wioda spór,
moga pozostac w relacjach pozwalajacych im na dalsze prowadzenie interesów. Postepowania sa poufne,

Postepowanie
przedsademarbitrazowymz regulyjest
jednoinstancyjne,
a wyrokostateczny.
Jesliniezostanie
dobrowolniewykonany,pouznaniugo przezsadrejonowylub
okregowyuzyskujetakasamamocwiazacajak wyroksadu
powszechnego.
gane wciagu6-12 miesiecy.Wnowotomyskim sadzie czas ten jest
jeszcze krótszy, ale oczywiscie zalezy od stopnia skomplikowania
sprawy. Sprawy "mniejsze" rozstrzygane sa w ciagu 2-3 miesiecy,
co jest niezwykle wazne dla przedsiebiorcy.
Postepowanie przed sadem arbitrazowym z regulyjestjednoinstan-

co gwarantuje zachowanie tajemnic
handlowych.
W stalych sadach arbitrazowych
regula staje sie, co jest dopiero incydentalne w odniesieniu do sadów
powszechnych, ze przebieg rozpraw
jest rejestrowany za pomoca urzadzen cyfrowego zapisu dzwieku.
Sprzyja to transparentnosci postepowania. To tylko niektóre z wielu

zalet arbitrazu,
które wskazuja
przedsiebiorcy.
Zadac sobie wiec nalezy podstawowe pytanie. Czy sa{! polubowny
niesie z soba wiecej korzysci dla
przedsiebiorców
niz sadownictwo
powszechne?
Tak, zwlaszcza dla sprawo duzej
wartosci i wymagajacych wiedzy fachowej. Arbitraz pozwala na rozstrzygniecie spraw przez ekspertów,
podczas gdy sedziowie maja ograniczone doswiadczenia w biznesie. Takie twierdzenie bedzie jednak prawdziwe w konkretnym sporze tylko
wtedy, gdy strony wyznacza na arbitrów osoby o odpowiednich kompetencjach.
Firma decydujaca sie na zapis na
sad polubowny musi takze brac pod
uwage to, ze reguly rzadzace tym postepowaniem
wymagaja przyjecia
i zgody na rzetelna samoocene wlasnej pozycji w sporze, realna ocene
granic konsyliacji i ugodowosci. Taka
konstrukcja postepowania umozliwia
sklóconym przedsiebiorcom kontynuowanie wspólpracy po rozstrzygnieciu
sporu. Tostad wzielo sie okreslenie, ze
arbitraz jest sadem dla dzentelmenów. Twierdzenie to jest prawdziwe
w tym sensie, ze arbitraz wymaga od
stron oraz arbitrów zaakceptowania
wlasnie wyzej wspomnianych regul,
które bardzo latwo naruszyc. Strony
musza powstrzymywac sie przed podejmowaniem prób wplywania na arbitrów, zwlaszcza tych, których same
wyznaczyly. Równiez arbitrzy musza
zaakceptowac, ze po wyznaczeniu
przez jedna ze stron nie sa juz jej
rzecznikami czy pelnomocnikami, Ich
oboWiazkiemjest bezstronnosc i niezaleznosc. Jezeli istnieje obawa, ze
ktos tych regul nie bedzie przestrzegac, lepiej zostawic rozstrzygniecie
sprawy sadowi panstwowemu.

Minusy
Sa jednak minusy. Choc w arbitrazu sprawy sa czesto rozpatrywa-
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ne szybciej niz w sadzie panstwostycznosc postepowania, aLeprzede
wym, przegrani rzadko dobrowoL- wszystkim szybkosc i efektywnosc,
nie godza sie zrostrzygnieciem.
bez uszczerbku dLajakosci rozstrzyW konsekwencji czeste sa skargi gniecia. Warto równiez pomysLec
o jego uchyLenie. Dlugotrwale mo- o umozLiwieniu,wszedzietam, gdzie
to mozLiwe, ograniczenia przeproga byc takze postepowania dotyczace uznania Lubstwierdzenia wy- wadzania kLasycznych rozpraw do
niezbednego minimum, zastepujac
konaLnosci takiego orzeczenia.
Spór w arbitrazu po wydaniu wyro- je teLekonferencjami i wideokonfeku przenosi sie wówczas do sadu rencjami. Wymagato jednak dostopanstwowego, a czas na rozstrzysowania tresci art. 1189 k.p.c. Lub
gniecie calego sporu moze byc po- tez poczynienia stosownych ustaLen
równywaLnyz dzialaniem sadu pan- stron w samymzapisie.
stwowego.
Zdarza sie takze, ze postepowaZmianyprawne
nie arbitrazowe jest skompLikowane
i trwa dluzej niz zwykly proces sadoZapowiadane zmiany przepisów
wy, co moze wpedzic przedsiebiorce powinny usprawnic przebieg gospow koszty równie wysokie jak tradydarczego postepowania arbitrazocyjny proces sadowy. Wine za taki
wego. Krótsze maja byc terminy,
stan rzeczy coraz czesciej zrzuca sie w których mozna wniesc skarge
na braki i bledy w obowiazujacych o uchyLenie wyroku sadu poLubowprzepisach prawnych. SzczegóLnie nego. Obecnie strony maja na te
dotkLiwe sa braki w Kodeksie posteczynnosc trzy miesiace, a wg zapopowania cywiLnego.
wiedzi bedzie o miesiac mniej.
Wart. 1191 k.p.c.,dotyczacym W przypadku zadania uzupelnienia,
przeprowadzenia przez sad arbitrasprostowania Lub wykladni wyroku,
zowy postepowania dowodowego,
strony beda mialy na to miesiac.
nie tyLko nie sprecyzowano termiW obecnych przepisach termin dwunów, aLenawet nie dano sadowi armiesieczny jest przewidziany jedynie do wniesienia skargi kasacyjnej.
bitrazowemu mozLiwosciskorzystania z jakichkoLwiek srodków przyTo nie jedyne, proponowane
musu w ceLu przeprowadzenia dozmiany w terminach. Z pieciu Lat do
wodu. Co wiecej, wspomniany art.
roku zmniejszyc sie ma maksymaLny
k.p.c. nie przewiduje zadnego terczasdo wniesienia skargi w przypadminu dLa dokonania czynnosci doku, gdy w tej samej sprawie miedzy
wodowych i nie daje stronom zad- stronami zapadl prawomocny wyrok
nej mozLiwosciwplywu na sad poLu- sadu Lub w toku orzeczenia doszlo
bowny, zeby przyspieszyc przeprodo przestepstwa. Ta propozycja juz
budzi watpLiwosci.
wadzenie czynnosci poprzez, np.
chocby zmiane bieglego Lubwyznaczenie mu terminu do wydania opiOpinieprzedsiebiorców
nii. Na podstawie art. 1192 k.p.c
mozna w takim wypadku zwrócic sie
Z kontaktów z przedsiebiorcami
do sadu panstwowego o przeprowawynika, ze:
dzenie dowodu, jednak spowoduje
w rozstrzyganiu sporów
to znaczace przedluzenie calej proprzed sadem polubownym
cedury.
waznyjest profesjonaLizm
arW Kodeksie postepowania cywilbitrów, sa takie sprawygonego nie ma równiez przepisów respodarcze, które wymagaja
duzego,czestospecjaListyczguLujacych terminy, w jakich ustanowieni w sprawie arbitrzy powinni
negodoswiadczeniai wlascipodjac postepowanie Lubwydac wywy dobór arbitrów jest nierok od chwiLi zamkniecia rozprawy.
zbedny;
Nie matez przepisów dyscypLinujach
w sadach powszechnych
sprawne prowadzenie postepowastronynie majawplywunato,
nia.
kto rozstrzygaich sprawe;
W tym kontekscie naLezalobypomysLec nad zmiana artykulu 1184
k.p.c. w takim zakresie, aby zachecic
strony do uzgodnienia z arbitrami
kwestii proceduraLnych juz na
wstepnym etapie postepowania, co
mogloby zapewnic nie tyLko eLa-

strona sama wybiera arbitra, wiec ma pewnosc, ze jej
sprawa rozstrzygana bedzie
przez osobe, co do której ma
pelne zaufanie oraz przekonanie o jej kwaLifikacjach
i wysokim autorytecie;
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Szybciej i skuteczniej
Ostatnie badania przeprowadzone
na zlecenie Wolters
Kluwer Polska pokazuja, ze az 68% badanych uwaza, ze
rozwiazywanie sporów na drodze arbitrazu jest szybsze od
tradycyjnego postepowania.
Polowa badanych uznala
ponadto, ze jest to rozwiazanie bardziej skuteczne.
Sadownictwo polubowne, stanowiace podstawowy sposób
rozstrzygania sporów na calym swiecie, staje sie w ostatnim
czasie coraz bardziej popularne takze W Polsce.
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Arbitraz i mediacja w teorii i praktyce
Kolejna, piata konferencja z cyklu "Arbitraz i mediacja w teorii i praktyce" pt.: "Sad Arbitrazowy wczoraj, dzis i jutro" poza uczestnikami polskimi zgromadzila okolo 40 przedstawicieli z Europy Wschodniej i Srodkowej, reprezentujacych jedenascie panstw: Ukraine, Gruzje, Azerbejdzan, Armenie,
Kazachstan, Rosje, Turcje, Rumunie, Litwe, Serbie, Czechy
i Danie. Zbiegla sie z obchodami S-lecia powstania Sadu Arbitrazowego W Nowym Tomyslu. Patronat honorowy nad organizowana impreza objeli: wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister sprawiedliwosci Krzysztof Kwiatkowski, starosta nowotomyski Andrzej
Wilkonski oraz burmistrz Nowego Tomysla Henryk Helwing.
Patronat medialny objal Twój Biznes.
Uczestnicy konferencji, profesjonalnie zajmujacy sie ADR
w Polsce, mieli mozliwosc poznania procedur sadu polubownego w krajach gosci, perspektywy arbitrazu w Polsce,
mogli tez wziac udzial w Forum Wspólpracy Odessa 2010,
którego sygnatariuszem jest m.in. prezes Sadu Arbitrazowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, arbiter miedzynarodowy Wlodzimierz Brych.
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postepowanie arbitrazowe,
jesLi strony tak postanowia,
jest poufne, jesLi spór jest
rozstrzygany przez staly sad
poLubowny,zasada poufnosci
obowiazuje z mocy przepisów
reguLaminu;
spór w arbitrazu jest czesto
rozpatrywany
krócej niz
w sadzie powszechnym, doswiadczeni arbitrzy nawet
skompLikowane sprawy sa
w stanie rozstrzygnac w ciagu
szesciu miesiecy od ukonstytuowania sie skladu;
wazna kwestia ze wzgledu
na stosunki gospodarcze
jest charakter postepowania
arbitrazowego, które zazwyczaj odbywa sie w atmosferze
konstruktywnego sporu, po
którego rozstrzygnieciu mozna daLejwspólpracowac.
Adam Nowaczkiewicz,
wlasciciel
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Zapis wystapienia na konferencji .Arbitraz
i Mediacja w teorii i praktyce.. Nowy Tomysl,
15.04.2011 (tytul, sródtytuly. skróty i drobne
zmiany w tekscie pochodza od redakcji)
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