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Arbitraż to oddanie  sprawy pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, w 

którym arbiter rozstrzyga spór przyznając rację jednej stronie. 

Postępowanie arbitrażowe może być przeprowadzone wyłącznie, jeżeli 

obie strony wyrażą na nie zgodę

W Centrum Arbitrażu Sądu Polubownego przy KNF możliwe są dwie 

procedury rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu:

 uproszczone postępowanie arbitrażowe 

 postępowanie arbitrażowe

Ponadto, jeżeli strony wyraziły na to zgodę przed rozpoczęciem 

postępowania arbitrażowego bądź uproszczonego postepowania 

arbitrażowego możliwe jest postępowanie apelacyjne.

Czym jest arbitraż?
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Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, 

gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł. Jeżeli 

strony zgodnie wyrażą taką wolę, postępowanie uproszczone może być 

także przeprowadzone w sporach, gdzie wartość przedmiotu sporu 

przekracza 10 tys. zł. 

Postępowanie uproszczone charakteryzuje się tym, że nie wyznacza się 

rozprawy, podczas której strony przedstawiają swoje stanowiska. Arbiter 

rozstrzyga spór wyłącznie na podstawie przekazanych dokumentów, tj. 

pozwu i odpowiedzi na pozew oraz innych dokumentów i stanowisk 

przekazanych przez strony w formie pisemnej. Jeżeli arbiter i strony nie 

zdecydują inaczej, wszelka korespondencja w uproszczonym 

postępowaniu arbitrażowym kierowana jest drogą elektroniczną. 

Uproszczone postępowanie arbitrażowe
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Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest zawsze przez 

jednego arbitra.

Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru arbitra bądź żadna ze stron 

nie wskaże arbitra, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego z listy 

arbitrów Sądu Polubownego.  

Uproszczone postępowanie arbitrażowe c.d.
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Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, gdzie wartość 

przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł oraz w sprawach o charakterze 

niemajątkowym. Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest przez zespół 

trzech arbitrów, chyba że strony dokonają zgodnego wyboru jednego 

arbitra.

Każda ze stron ma prawo wskazać po jednym arbitrze. Wskazani arbitrzy 

wyznaczają wspólnie trzeciego arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego 

posiadającego uprawnienia adwokata, radcy prawnego, bądź 

legitymującego się tytułem naukowym doktora nauk prawnych. 

Wyznaczony trzeci arbiter pełni funkcję przewodniczącego składu 

orzekającego. Jeżeli powód albo pozwany nie wskaże arbitra, wyznacza 

go Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia z listy arbitrów Sądu 

Polubownego.

Postępowanie arbitrażowe
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Jeżeli strony wyraziły na to zgodę przed rozpoczęciem postępowania 

arbitrażowego bądź uproszczonego postepowania arbitrażowego od 

wyroku Sądu Polubownego przy KNF przysługuje apelacja.

Strona może wnieść apelację w terminie 14 dni od daty doręczenia 

wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeżeli we wskazanym terminie apelacja 

nie została wniesiona, wyrok Sądu Polubownego staje się ostateczny. 

W postępowaniu apelacyjnym nie biorą udziału arbitrzy, którzy 

uczestniczyli w wydaniu wyroku, od którego została wniesiona apelacja. 

Arbitrzy w postępowaniu apelacyjnym rozstrzygają o przedmiocie apelacji 

bez przeprowadzania rozprawy, na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez strony.

Wyrok wydany w postępowaniu apelacyjnym jest ostateczny.

Postępowanie apelacyjne
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W skład zespołu arbitrów Centrum Arbitrażu Sądu 

Polubownego przy KNF wchodzą przedstawiciele nauki i 

praktyki, wyróżniające się wiedzą oraz doświadczeniem 

zawodowym w zakresie rynku finansowego.

Kim są arbitrzy
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 fachowa wiedza arbitrów, 

 wpływ na wybór arbitra, 

 poufność,

 postępowanie jest zazwyczaj szybsze i tańsze niż przed sądem 

powszechnym,

 wyrok Sądu Polubownego ma, po zatwierdzeniu przez właściwy 

miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z 

wyrokiem sądu powszechnego.

Zalety arbitrażu


