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PANORAMA

W�ród ponad dwudziestu dzia³aj¹cych w Polsce s¹dów arbi-
tra¿owych, najwiêksze znaczenie ma S¹d Arbitra¿owy przy Kra-
jowej Izbie Gospodarczej (SA przy KIG). Istnieje najd³u¿ej �
od 57 lat i rozpatruje rocznie 450-500 spraw, najwiêcej w na-
szej czê�ci Europy. Prawie jedna czwarta z nich dotyczy spo-
rów z podmiotami dzia³aj¹cymi za granic¹ (najwiêcej z nie-
mieckimi i holenderskimi). Tylko od stycznia 2000 r. do pa�-
dziernika 2006 r. SA przy KIG rozpatrywa³ oko³o 3000 takich
spraw. W latach 2000�2005 a¿ w piêciu sprawach przedmiot
sporu wynosi³ ponad 100 mln z³. SA przy KIG jest najbardziej
uznanym i najpopularniejszym polskim sta³ym s¹dem polubow-
nym, powo³anym do rozstrzygania sporów o prawa maj¹tkowe
i niemaj¹tkowe o charakterze miêdzynarodowym i krajowym
oraz do prowadzenia postêpowañ mediacyjnych na podstawie
regulaminu w³asnego, a tak¿e � przy zastosowaniu odpowied-
niej klauzuli � mo¿e administrowaæ arbitra¿ami ad hoc, sto-
sownie do Regulaminu Arbitra¿owego UNCITRAL z dnia 15
grudnia 1976 roku.
W�ród firm, których sprawy by³y rozpatrywane przez SA przy
KIG, znajduj¹ siê zarówno znane, du¿e spó³ki gie³dowe, m.in.
sektora energetycznego (w tym z udzia³em Skarbu Pañstwa),
banki, firmy IT, browary, jak i setki mniejszych ze wszystkich
bran¿. Wy³¹czywszy sprawy o alimenty strony mog¹ obecnie
dochodziæ przed s¹dem arbitra¿owym rozstrzygniêcia praktycz-
nie wszelkich sporów. W praktyce S¹du przewa¿aj¹ sprawy
dotycz¹ce stosunku najmu, prawa budowlanego, telekomuni-
kacyjnego, medycznego; liczne bywaj¹ te¿ spory dotycz¹ce
umów sprzeda¿y, dostawy, leasingu, franchisingu. Rozstrzy-
gane s¹ te¿ sprawy dotycz¹ce ochrony praw autorskich, opro-
gramowania komputerowego, reklamy, spory ze stosunku spó³-
ki (w tym np. o uchylenie uchwa³ zgromadzenia wspólników).
S¹d rozpatrywa³ równie¿ spory miedzy spólkami na tle dopusz-
czalno�ci wypowiedzenia umów, bada³ umowy dotycz¹ce za-
stawu rejestrowego, rozstrzyga³ spory dotycz¹ce ustalenia, do
którego z udzia³owców w spó³ce nale¿¹ sporne akcje, itp.
Obecnie na �Li�cie Arbitrów Rekomendowanych przez S¹d Ar-
bitra¿owy przy KIG� znajduje siê (stale powiêkszaj¹ce siê) gro-
no przesz³o 170 wybitnych przedstawicieli arbitra¿u polskiego
i zagranicznego z kilkunastu krajów. Od 1 stycznia 2007 r. za-
cznie dodatkowo funkcjonowaæ Lista Arbitrów i Mediatorów,
rekomendowanych przez S¹d Arbitra¿owy przy KIG w spra-
wach nazwy domeny internetowej �.pl�.
S¹d jest stron¹ wielu porozumieñ o wspó³pracy z analogiczny-
mi instytucjami w ró¿nych pañstwach europejskich i pozaeu-
ropejskich. Jest te¿ cz³onkiem i jednym z za³o¿ycieli Miêdzy-
narodowej Federacji Instytucji Arbitra¿u Handlowego, cz³on-
kiem Miêdzynarodowej Rady do Spraw Arbitra¿u Handlowe-
go, cz³onkiem Europejskiej Grupy Arbitra¿owej Miêdzynaro-
dowej Izby Handlowej w Pary¿u oraz Komitetu Specjalnego
przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.
S¹d Arbitra¿owy jest w³a�ciwy, je¿eli w wa¿nej umowie o arbi-
tra¿ strony podda³y pod jego rozstrzygniêcie spory, które po-
wsta³y lub mog¹ powstaæ miêdzy nimi, w zwi¹zku z okre�lo-
nym umownym i pozaumownym stosunkiem prawnym. Aby
poddaæ rozstrzygniêcie sporu w³a�ciwo�ci S¹du Arbitra¿owe-
go przy KIG, wystarczy w³¹czyæ do zawieranego kontraktu klau-
zulê o nastêpuj¹cej tre�ci: �Wszelkie spory wynikaj¹ce z ni-
niejszej umowy, lub powstaj¹ce w zwi¹zku z ni¹, bêd¹ roz-
strzygane przez S¹d Arbitra¿owy przy Krajowej Izbie Gospo-
darczej w Warszawie stosownie do Regulaminu tego S¹du obo-
wi¹zuj¹cego w dacie wniesienia pozwu�. Wyroki S¹du Arbitra-
¿owego przy KIG podlegaj¹ wykonaniu w ponad stu pañstwach,
które przyst¹pi³y do Konwencji Nowojorskiej o uznawaniu i wy-
konywaniu zagranicznych orzeczeñ arbitra¿owych. W odnie-
sieniu do rozpatrywanych spraw strony maj¹ swobodê w wy-
borze: arbitrów (z wyj¹tkiem arbitra - przewodnicz¹cego, któ-
rego wyboru dokonuj¹ arbitrzy z Listy Arbitrów rekomendowa-
nych przez SA przy KIG), miejsca arbitra¿u, jêzyka, w którym
prowadzone jest postêpowanie, jak równie¿ prawa stosowa-
nego do rozstrzygniêcia sporu. Op³aty S¹du Arbitra¿owego
ustalane s¹ w oparciu o warto�æ przedmiotu sporu. Od 1 stycz-
nia 2007 r. op³ata arbitra¿owa w sprawach o warto�ci przed-
miotu sporu do nawet do 40 tys. z³. wynosi zaledwie 3.000 z³.
S¹d Arbitra¿owy przy KIG gwarantuje pewne, szybkie, bezstron-
ne i poufne rozstrzyganie sporów.

Prezes S¹du Arbitra¿owego:
Piotr Nowaczyk, adwokat, arbiter Miêdzynarodowego S¹du
Arbitra¿owego przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wied-
niu, Centrum Arbitra¿u i Mediacji przy �wiatowej Organizacji
W³asno�ci Intelektualnej WIPO w Genewie, Miêdzynarodo-
wego Centrum Rozstrzygania Sporów ICDR w Dublinie, Au-
stralijskiego Centrum Miêdzynarodowego Arbitra¿u Handlo-
wego ACICA w Sydney, Miêdzynarodowego Stowarzyszenia
Znaków Towarowych INTA w Nowym Jorku, S¹du Arbitra¿o-
wego przy KIG w Warszawie i innych instytucji arbitra¿owych.
Przedstawiciel Polski w Miêdzynarodowym S¹dzie Arbitra¿o-
wym (ICC) w Pary¿u.

Sekretarz Generalny:
Aleksander Proksa, doktor nauk prawnych, sekretarz Rady Mi-
nistrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 1997�
2000 i 2001�2005 oraz prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji
w latach 2000�2005.

Zastêpcy Sekretarza Generalnego:
Jolanta Dumas � radca prawny,
Ma³gorzata �lubowska-Drobot � radca prawny

Przewodnicz¹cy Rady Arbitra¿owej:
Andrzej Kalwas, radca prawny, Minister Sprawiedliwo�ci w la-
tach 2004�2005, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w la-
tach 1995�2004; sêdzia Trybuna³u Stanu w latach 1989�1991
oraz 2002�2004

Honorowi Prezesi S¹du Arbitra¿owego:
prof. dr hab. Józef Okolski,
dr hab. Tadeusz Szurski
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