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POLSKI KONGRES SPORÓW SĄDOWYCH,
MEDIACJI I ARBITRAŻU 2013
ALLERHAND LITIGATION & ADR SUMMIT 2013
Oddajemy w Państwa ręce Sprawozdanie
z I Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji
i Arbitrażu – Allerhand Litigation & ADR
Summit 2013. Dla tych spośród Państwa,
którzy byli obecni na Kongresie, dokument ten będzie stanowił retrospektywę
i uporządkowanie poruszanych wątków.
Tym zaś, którzy z różnych powodów nie
mogli uczestniczyć, Sprawozdanie dostarczy zwięzłej relacji z tego, co zajmowało
prelegentów, gości i słuchaczy Kongresu
w jego pierwszej odsłonie.
Refleksja ustawodawcy nad usprawnieniem procedury cywilnej – przynajmniej
gdyby mierzyć ją liczbą nowelizacji – jest
bez wątpienia intensywna: KPC jest chyba
najczęściej nowelizowaną ustawą rangi kodeksowej. W jakimś sensie możemy mówić
o zjawisku permanencji reformy. Permanencja reformy u jednych wzmacnia, u drugich obala „mit stabilnego prawa”. Faktem

dr Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda

jest, że my prawnicy musimy stale się uczyć.
Ale także ustawodawca powinien się uczyć
żyć w warunkach dyktujących permanentnie potrzebę reformy. Permanencja reformy
odnoszona jest do częstych, nieustających zmian w prawie. Ja jestem zdania, że
permanencję reformy powinno się raczej
odnieść do nieustającej dyskusji o potrzebie
i kierunkach zmian. Innymi słowy należy
odwrócić tę legislacyjną piramidę, aby jej

“Należy odwrócić tę legislacyjną piramidę, aby jej
szeroką podstawą była
parlamentarna debata”
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szeroką podstawą była permanentna debata i praca koncepcyjna a wierzchołkiem
incydentalna ingerencja, będąca owocem,
implementacją wyników tejże debaty i pracy wykonanej u podstawy legislacyjnej piramidy. Potrzebne są nam białe i zielone
księgi, potrzebne konsultacje, potrzebne
stałe i ad hoc zespołu konsultacyjne, potrzebne są ośrodki naukowe i potrzebne
zaangażowanie w pracę koncepcyjną także
praktyków. Ufam, że niedawny I Kongres
Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu
– Allerhand Litigation & ADR Summit
2013 i stanowiące jego pokłosie niniejsze
Sprawozdanie – mogą być uznane za mały
przyczynek do takiej pracy i dyskusji. Być
może nasz Kongres jeszcze trafniej powinien nazywać się Kongresem Rozwiazywania Sporów – bo to jest ta perspektywa,
która jest właściwa dla przedsiębiorców i
obywateli – a to właśnie obywatele i przedsiębiorcy są zleceniodawcami – zarówno
prawników – w sensie ścisłym, jak i polityków – w sensie politycznego mandatu,
które jest źródłem zobowiązania władzy do
tworzenia efektywnych ram prawno-instytucjonalnych. Przedsiębiorca czy obywatel nie przychodzi do prawnika po pismo
procesowe – przychodzi z problemem do
rozwiązania – ten problem ma w tle i w perspektywie spór. Ale spór nie jest celem, a
prowadzenie procesu sądowego nie zawsze
jest najlepszym rozwiązaniem. Ambicją

“Ambicją Kongresu było zintegrowane spojrzenie na zagadnienie rozwiązywania sporórów
- stąd przedmiotem dyskusji były
nie tylko spory sądowe, ale także
alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR)

Kongresu było zintegrowane spojrzenie
na zagadnienie rozwiązywania sporów –
stąd też przedmiotem naszej dyskusji były
nie tylko o sądowe, ale także alternatywne
sposoby rozwiązywania sporów (ADR) w
drodze arbitrażu i o mediacji.
Kiedy mówimy o sądownictwie, określamy
je mianem „wymiaru sprawiedliwości” –
wymierzanie każdemu tego, tego, co mu
należne. (To powinno być memento dla
wszystkich tworzących ramy prawne: proceduralne i instytucjonalne wymiaru sprawiedliwości). Ale sprawiedliwość istnieje
także w funkcji czasu – nadmiernie odroczona sprawiedliwość przestaje być sprawiedliwością. Znane już od czasów Rzymian
prawidło nakazujące oddać każdemu, co
mu się należy, nie straciło nic ze swej aktualności, ale powinno ono – dziś szczególnie
– zostać ubogacone o perspektywę czynników czasu i kosztów poprzez umożliwienie wszystkim zainteresowanym skupienie
się na interesach w sporze a nie jedynie
na pozycjach procesowych. Stąd potrzeba
przybrania również spojrzenia uwzględniającego aspekt „zarządzania sporem” (case
management). Przez anglicyzmy wkradające się śmiało do naszego języka, coraz
częściej managerowie firm używają określenia „procesować” nie na oznaczenie sporu
prowadzonego przed sądem, ale po prostu
załatwiania sprawy.
Prowadzenie sporów to jedno z takich zagadnień, które stosunkowo często jest przez
firmy, nawet te, które posiadają spore działy
prawne, zlecane na zewnątrz. Jeśli litygacja nie jest chlebem powszednim w danej
firmie, zatrudnianie na stałe prawników
procesowych nie jest celowe, lepiej do tego
zatrudnić wyspecjalizowanych fachowców.
Czasem decyzja o zleceniu na zewnątrz
wynika z bardziej złożonych przesłanek,
obejmujących np. risk management, poli-
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tykę komunikacyjną czy relacje inwestorskie, zwłaszcza kiedy sprawa może mieć
znaczący wpływ na sytuację finansową
spółki publicznej. Jednocześnie prowadzenie sporu jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych zleceń – czasochłonność
pracy zależy od wielu zmiennych, postawy
drugiej strony, zachowania sądu, dynamiki
postępowania dowodowego, zmian konstelacji osobowych w toku postępowania
etc. Rodzi to problemy związane z szacowaniem kosztów takiego postępowania.
Planując nasz kongres dokładaliśmy starań,
aby te praktyczne aspekty, nie mieszczące
się wprawdzie w materii ustawowej, ale
należące do biznesowej i interpersonalnej
warstwy zagadnień związanych z rozwiązywaniem sporów, znalazły również swoje
miejsce o spotkały się z należytą atencją.
Na ile postawione sobie przez nas cele zostały zrealizowane – muszą ocenić uczestnicy Kongresu. Na pewno wiele tematów czeka wciąż na podjęcie, a wiele form przekazu
może uatrakcyjnić naszą środowiskową komunikację. Będziemy wdzięczni za Państwa
wszelkie wskazówki, które pomogą nam
w przygotowaniu kolejnej edycji kongresu
- II Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji
i Arbitrażu – Allerhand Litigation & ADR
Summit 2014 – dziś wiemy, że odbędzie się
on 20 maja 2014 roku.

diacji. Przewodniczącym Sekcji został Adwokat Kamil Zawicki a Sekretarzem Pani
Karolina Alama-Osmólska. Zapraszam
Państwa do współpracy z Sekcją!
Na koniec chciałbym podziękować
Opiekunom Merytorycznym Kongresu:
radcy prawnemu Michałowi Kocurowi i adwokatowi Kamilowi Zawickiemu za podjęcie trudu przygotowania Kongresu.
Paniom Katarzynie Sawickiej oraz Karolinie Alama-Osmólskiej dziękuję za przygotowanie niniejszego Sprawozdania, które
niniejszym polecam Państwa uwadze.
dr Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu
Allerhanda

r. pr. Michał Kocur,
opiekun merytoryczny Kongresu

“Jednym z owoców Kongresu
jest powstanie przy Instytucie
Allerhanda Sekcji Rozwiązywania
Sporów”
Miło jest mi zakomunikować, że jednym z
owoców Kongresu jest powstanie przy Instytucie Allerhanda Sekcji Rozwiązywania
Sporów (SRS IA), która podejmować będzie
trwałą pracę naukową i popularyzatorską z
obszaru sporów sądowych, arbitrażu i me-
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adw. Kamil Zawicki,
opiekun merytoryczny Kongresu

KEYNOTE LECTURE - Minister Mariusz Haładyj
ciągle w Polsce stosunkowo nowych i szerzej nieznanych, alternatywnych metod
rozwiązywania sporów, których potencjał
jest obecnie niewykorzystywany. Minister podkreślił, że ze spotkań MG z przedsiębiorcami wynika, iż jednym z głównych
powodów takiego stanu rzeczy jest brak
zaufania tak do instytucji mediacji jak i zawodu mediatora. Ponadto, przeprowadzone
przez MG analizy i badania ankietowe pokazują, że niewiele ponad 50% osób badanych
Minister Mariusz Haładyj
posiada jakąkolwiek wiedzę o ADR, która
Po oficjalnym otwarciu Kongresu głos w większości przypadków jest dodatkowo
zabrał Gość Specjalny Kongresu wicemi- na bardzo niskim poziomie. Co do wykonister gospodarki Mariusz Haładyj, który rzystywania poszczególnych metod, 40%
podkreślił , iż w warunkach kryzysu i nę- badanych wybiera negocjacje, 12% medikających przedsiębiorców trudności, wspi- acje, a 8% arbitraż. Tę sytuację definitywnie
eranie rozwoju gospodarczego poprzez należy jak najszybciej zmienić.
jak najszerszy wachlarz instrumentów i Minister Haładyj: „(...) pozasądowe metody
wszelkimi dostępnymi kanałami, stanowi rozwiązywania sporów są krótsze i mniej
sprawę priorytetową dla rozwoju nie tylko kosztowne, a jednocześnie dają szansę na
przedsiębiorczości, ale dla funkcjonowan- utrzymanie relacji handlowych między
ia całego kraju. Szeroko zakrojone analizy dotychczasowymi kontrahentami ”.
i działania legislacyjne, których celem jest
usuwanie kolejnych barier, mają właśnie Wniosek: stosowanie ADR sprzyja przedsiębiorczości. Minister Haładyj przypomtemu celowi służyć.
niał także o działaniach informacyjnych
Ponieważ spory między kontrahentami są rządu nt. mediacji i arbitrażu, m.in. kamnaturalnym i nieuniknionym elementem panii Ministerstwa Sprawiedliwości dot.
funkcjonowania gospodarki, konieczne jest popularyzacji różnych sposobów rozwiązywypracowanie i nauczenie przedsiębiorców wania sporów. Zadeklarował również mocrozwiązywania konfliktów w sposób pol- ne wsparcie w działaniach promujących
ubowny oraz efektywny. Ministerstwo Gos- ADR ze strony Ministerstwa Gospodarki,
podarki stoi na stanowisku, iż to prawnicy dając jednocześnie do zrozumienia, iż plai administracja powinni realnie włączyć się nowane działania mają charakter międzyrew działania w tym zakresie, by umożliwić sortowy. Można mieć więc nadzieję, iż przy
wykorzystanie ścieżki ADR (ADR – Alter- aktywnym wsparciu Ministerstwa Sprawnative Dispute Resolution, czyli alternaty- iedliwości wkrótce dojdzie do konkretnych
wne – pozasądowe - metody rozwiązywan- działań na tle rozpowszechniania i stosowaia sporów. Do tej grupy najczęściej zalicza nia alternatywnych metod rozwiązywania
się mediacje i facylitacje, rzadziej arbitraż). sporów w Polsce.
Konieczne jest zbudowanie zaufania do,
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Minister Haładyj : „(...)Chcemy przyłączyć
się do działań wspierających upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Obecnie analizujemy, w jaki
sposób, zarówno od strony potencjalnych
rozwiązań legislacyjnych, jak i pozalegislacyjnych, zachęcić przedsiębiorców do wybierania innych, niż droga sądowa, metod
rozwiązywania konfliktów, w szczególności
mediacji”.
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Minister Haładyj: “(...) Chcemy
przyłączyć się do działań
wspierających upowszechnianie
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów.”

SESJA I - Pozwy zbiorowe - podsumowanie
doświadczeń po 3 latach obowiązywania ustawy
Pierwszy panel poświęcony był zagadnieniom funkcjonowania powództw zbiorowych.
Okazją do podsumowań, podzielenia się
spostrzeżeniami i postulatami było niedawne trzechlecie wejścia w życie ustawy
o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu
grupowym. W panelu moderowanym przez
Prezesa Instytutu Allerhanda, dr. Arkadiusza Radwana, wzięli udział wybitni
praktycy z zakresu litygacji: adw. Iwo Gabrysiak, adw. Dominik Gałkowski, adw.
Paweł Pietkiewicz oraz r.pr. Mikołaj Wild.
Wystąpienia, a także dyskusja, która po nich
nastąpiła poruszały kwestie fundamentalne
dla przyszłości postępowań grupowych w
Polsce.

“Dyskusja skoncentrowała się
na korzyściach i wadach dwóch
możliwych do zastosowania
modeli: opt-in oraz opt-out”

Jednym z zagadnień, które wzbudziło najbardziej ożywioną dyskusję był wybór
modelu postępowania grupowego. Dyskusja skoncentrowała się na korzyściach i
wadach dwóch możliwych do zastosowania
modeli: opt-in oraz opt-out.
Polska regulacja zawarta w art. 1 ust. 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, przewiduje model opt-in.
Podobne rozwiązanie przyjęto w większości
państw europejskich, w których instytucja
ta funkcjonuje. W modelu tym postępowaniem objęte są tylko i wyłącznie osoby, które
wyraźnie zgłoszą się do niego. Osoby, które
do grupy nie przystępują (nie złożą oświadczenia o przystąpieniu), a także te, które z
grupy wystąpią, zachowują prawo dochodzenia roszczeń w drodze osobnego indywidualnego postępowania cywilnego.
W modelu opt-out, charakterystycznym
przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych uczestnikami postępowania są automatycznie wszyscy członkowie grupy
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definiowanej abstrakcyjnie na podstawie wspólnej relewantnej cechy. Wyrok w
postępowaniu ma zastosowanie do wszystkich osób z grupy, niezależnie od tego czy
faktycznie biorą w nim udział. Co więcej,
nie muszą one nawet wiedzieć o toczącym
się postępowaniu, aby wyrok był dla nich
wiążący. Członek grupy może zostać wyłączony z postępowania grupowego i dochodzić swoich roszczeń indywidualnie, jeśli
wyraźnie zgłosi takie żądanie. Za tym modelem przemawia argument, iż taki sposób
prowadzenia postępowania pozwala przedsiębiorcy oszacować odpowiedzialność i
dzięki temu stanowi impuls do zawierania
umów.
Adw. P. Pietkiewicz stwierdził, że decyzja o wyborze tej opcji nie budziła żadnych
wątpliwości nawet na etapie konstruowania
projektu ustawy, choć zauważył również, że
w jego odczuciu, model opt-out jest lepszy.
Dyskusja skoncentrowała się na próbie
odpowiedzi na pytanie: dlaczego model
uważany przez praktyków za lepszy, został w Polsce tak szybko wykluczony? Na
zagrożenia związane z konstrukcją optout zwrócił uwagę m.in. adw. Iwo Gabrysiak, wskazując w szczególności na brak
ochrony konsumenta, członka grupy przed
nadużyciami, mogącymi pojawiać się ze
strony dużych przedsiębiorców. Obawiano się szczególnie wymuszania ugód na
warunkach niekorzystnych dla powodów.
Zwrócono uwagę, że w modelu opt-out
często zdarza się, że członkowie grupy otrzymują odszkodowanie w wysokości kilku
dolarów lub ekwiwalent odszkodowania
pieniężnego w innej formie. Tym samym,
istnieje ryzyko, że opt-out nie zabezpieczałby w sposób wystarczający interesu osób
poszkodowanych. Po wtóre, obawiano się,
że model ten mógłby okazać się niekonstytucyjny. Model opt-in jest bezpieczniejszy,
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adw. Paweł Pietkiewicz

adw. Iwo Gabrysiak

r.pr. Mikołaj Wild

adw. Dominik Gałkowski

szczególnie na etapie, na jakim znajduje się
Polska kultura prawna, gdzie z instytucją
pozwów zbiorowych dopiero się oswajamy.
Dlatego nie należy wykluczać reformy
powództw grupowych w przyszłości. Pojawiły się również głosy za rozwiązaniem
pośrednim, tj. wprowadzeniem progu wartości sporu (np. 1000 zł), poniżej którego
obowiązywałaby formuła opt-out, powyżej
zaś opt-in.
Kolejnym istotnym punktem dyskusji była
kwestia rozszerzenia przedmiotowego
ustawy o powództwa związane z naruszeniem dóbr osobistych. Paneliści byli zgodni
co do tego, że nie ma racjonalnego uzasadnienia dla wyłączenia dóbr osobistych
spod ochrony ustawy. Zwrócono uwagę,
że Komisja Kodyfikacyjna nie planowała
wprowadzać takiego ograniczenia i że pojawiło się ono na późniejszym etapie prac

nad ustawą. Co więcej, zauważono, że
taka konstrukcja znacznie utrudnia samo
rozpoczęcie postępowania. Dlatego też
wysunięto postulat jak najszybszej zmiany
ustawy w zakresie jej przedmiotu.
Zgodnie z polską ustawą, pozew zbiorowy
możliwy jest co do grupy osób, której roszczenie oparte jest na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Istotnym
problemem powstałym w praktyce na tym
gruncie jest kwestia ujednolicania roszczeń. Wśród prelegentów pojawiły się odmienne zdania w tej kwestii. Adw. Pietkiewicz
uznał, że ujednolicenie roszczeń jest koniecznym kompromisem dla przyspieszenia
postępowania. Natomiast adw. Gałkowski
stwierdził, że właśnie ta kwestia jest jedną z
pochłaniających najwięcej czasu i opóźniających postępowanie.
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SESJA II - Arbitraż inwestycyjny
Sesję drugą poświęconą arbitrażowi inwestycyjnemu rozpoczęło wystąpienie dr.
Marcina Dziurdy oraz adw. Kamila Zawickiego, którzy zgodzili się, że arbitraż inwestycyjny jest w Polsce obszarem znanym
niewielkiej grupie osób, pomimo iż zagadnienie ochrony inwestycji polskich za
granicą jest niezwykle istotne. Polscy przedsiębiorcy nie korzystają jednak z przysługujących im praw w państwach przyjmujących
tak często, jak mają możliwość.

leżnych arbitrów. Z drugiej jednak strony,
rozstrzygnięcia sądów w arbitrażu inwestycyjnych są często niepewne i obiektywnie
trudne do przewidzenia, co stawia państwa
w trudnej sytuacji. Ponadto, skorzystanie z
tej formy rozstrzygania sporów może być
sposobem na uniknięcie prawa krajowego, bowiem krajowy porządek prawny nie
stanowi podstawy orzekania dla sądu polubownego.

Dr Dziurda zwrócił również uwagę na
szeroki zakres ochrony zapewniany przez
BITy zarówno w zakresie przedmiotowym
“Arbitraż jest szansą dla inwesto(ochrona przed wywłaszczeniem czy obowra na ochronę interesów w starciu
iązek zapewnienia sprawiedliwego i rówz państwem przyjmującym, daje
nego traktowania), jak i podmiotowym
bowiem możliwość rozstrzyg(podlegają jej działania wszelkich rodzajów władzy: ustawodawczej, wykonawczej
nięcia sporu przez grono niezai sądowniczej, na szczeblu centralnym i
leżnych ekspertów”
lokalnym). Prelegent wspomniał także o
niepokojącym i coraz częściej spotykanym
Dr M. Dziurda, były Prezes Prokuratorii RP, zjawisku treaty shopping, które polega na
w swoim referacie zwrócił uwagę na genezę konstruowaniu inwestycji w taki sposób,
ochrony inwestycji zagranicznych oraz aby została ona objęta ochroną konkretnej,
hanizmy stosowane w tym celu. Obecnie najbardziej korzystnej umowy dwustronfunkcjonuje ponad 2500 umów o wzajem- nej.
nym wspieraniu inwestycji. Zazwyczaj są to
umowy dwustronne (BITs, bilateral investment treaty), które określają warunki ochrony zagranicznych inwestycji inwestorów
pochodzących z umawiających się państw
w tychże państwach i przewidują w określonych sytuacjach skierowanie sprawy do
sądu arbitrażowego. W procesie proliferacji BITów tradycyjna dyplomatyczna forma
ochrony inwestycji zagranicznych właściwie
zanikła. Arbitraż jest szansą dla inwestora
na ochronę interesów w starciu z państwem
dr Marcin Dziurda
przyjmującym, daje bowiem możliwość
rozstrzygnięcia sporu przez grono nieza-
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SESJA III - Warunki rozwoju arbitrażu
i mediacji w Polsce
Prelegentami w czasie tej sesji byli dr M.
Kożuch, r.pr. W. Brych, r.pr. A. Kąkolecki, dr B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz
oraz adw. S. Pieckowski, który pełnił
jednocześnie rolę moderatora panelu. i
dokonał syntetycznej prezentacji oraz oceny stanu arbitrażu i mediacji w Polsce.

“Brakuje współdziałania, wspierania się i motywacji do wspólnego rozwoju instytucji mediacji w
Polsce”
Dr M. Kożuch poświęciła swoje wystąpienie instytucji mediacji. Nakreśliła jej kształt
od strony teoretycznej (wymieniono modele mediacji, takie jak model argumentacyjny, ekonomiczny i topiczno-retoryczny),
by następnie przejść do kwestii praktycznych. W czasie prelekcji poruszono m.in.
kwestię odpowiedniego doboru mediatora
przez strony, temat zawodu mediatora, spe-

cyfikę procesu mediacji oraz ról, jakie przyjmują w nim strony i mediator. W kwestii
funkcjonowania mediatorów zawodowych
i środowiska mediacyjnego zauważono,
iż brakuje współdziałania, wpierania się i
motywacji do wspólnego rozwoju instytucji mediacji w Polsce. Brak również zunifikowanego kodeksu etyki mediatorów
oraz obowiązku ciągłego kształcenia oraz
zdobywania doświadczenia zawodowego,
co wpływa na wizerunek zawodu i instytucji mediacji. Na funkcjonujących w sądach
okręgowych listach mediatorów nagminnie
figurują osoby, nie posiadające żadnej praktyki lub też prowadzące sesje mediacyjne
nieregularnie, często zupełnie nieaktywne
w zawodzie. Stwarza to błędny mediacji, która oceniania przez wielu prawników
jako nieefektywna zarówno kosztowo jak
i czasowo, mogłaby stanowić rozwiązanie dla niektórych problemów wymiaru
sprawiedliwości (takich jak przewlekłość
postępowania czy też dehumanizacja procesu). Dr Kożuch poparła pomysł mediacji w
sprawach drobnych (tzw. „small claim me-
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diation”, których czas jest ograniczony do
trzech godzin, a wartość sporu – do 30.000
. zł.) oraz, co za tym idzie, implementacji
regulacji w tym zakresie.
Kontynuując temat usprawnienia funkcjonowania instytucji i większego jej rozpowszechnienia, poruszono kwestię mediacji on-line (czyli ODR, online dispute
resolution). Zgodnie z postulatami prelegentki, każda instytucja publiczna powinna
móc używać takiego rozwiązania, by generować korzyści (jak m.in. usprawnienie
czasowe i obniżenie kosztów) dla siebie oraz,
przede wszystkim, dla obywateli. Nakreślono również nieeksploatowane obszary, w
których być może mediacja mogłaby być
wykorzystywana szerzej, jak np. mediacja
ubezpieczeniowa, egzekucyjna czy też, od
strony techniczno-strategicznej, w zakresie
włączania narzędzia wstępnej ewaluacji
kosztowej w czasie planowania procesu
rozwiązywania sporu (ile będzie kosztował
proces sądowy, na ile można oszacować
koszty mediacji, jakie ryzyka i szanse stoją
przed każdym z rozwiązań etc.). Zaznaczono, że niesatysfakcjonująca sytuacja omawianej instytucji, wynika w znacznej mierze z braku edukacji w tym zakresie. Dotyczy
to zarówno wydziałów prawa, jak i kursów
aplikanckich. Myśląc zatem o przyszłości mediacji w Polsce oraz o pozytywnych
zmianach w jej funkcjonowaniu i szerszym
stosowaniu przez praktyków prawa, zaproponowano rewizję programów nauczania
na uczelniach wyższych i oferty szkoleń
zawodowych, bez których szanse na efektywne funkcjonowanie alternatywnych wobec sądu metod rozwiązywania sporów są
znacznie zmniejszone.
Zgodnie ze stanowiskiem adw. Pieckowskiego, efektywne kosztowo i czasowo
rozwiązywanie sporów gospodarczych
stanowi istotną przesłankę rozwoju gos-
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dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

dr Małgorzata Kożuch

r.pr. Andrzej Kąkolecki

adw. Sylwester Pieckowski

podarczego kraju. Jak zauważono, według
raportu WB Doing Business 2013 Polska
zajmuje ostatnie miejsce w tym obszarze.
Jest to sytuacja niepożądana i skłaniająca do
poszukiwania rozwiązań, które pobudziłyby rynek i przedsiębiorców do działania.
Sądownictwo polubowne, rozumiane jako
arbitraż i mediacja mogą (i powinny) odegrać istotną rolę w usprawnieniu systemu
rozwiązywania sporów biznesowych, przy
jednoczesnym odciążeniu sądów państwowych. Podkreślono, iż obecnie sądownictwo polubowne ma charakter niszowy,
daleki od powszechności. W sporach transgranicznych cieszy się dużą popularnością,
jednak w sporach krajowych ma udział
symboliczny. Na 1,2 miliona napływających do sądów powszechnych spraw gospodarczych rocznie, zaledwie około 2 tys.

“Na 1,2 miliona, napływających
do sądów powszechnych spraw
gospodarczych rocznie, zaledwie
około 2 tys. spraw kierowanych
jest do arbitrażu”

r.pr. Włodzimierz Brych

ji jest niezwykle zróżnicowany, co wiąże
się przede wszystkim z bardzo różnym
poziomem przygotowania mediatorów.
Instytucja mediacji uległa rozproszeniu
instytucjonalnemu i regulacyjnemu oraz,
co za tym idzie, pozostaje zagubiona koncepcyjnie i systemowo. Polubowne metody
rozwiązywania sporów funkcjonują i rozwijają się w Polsce jako ruch samorządowy,
przy ograniczonym zaangażowaniu państwa. Zaproponowano, aby państwo objęło
sądownictwo polubowne polityką aktywnego wsparcia regulacyjnego i finansowego
oraz intensywnego działania promocyjnego.

W kwestii arbitrażu, skłaniano się ku stwierdzeniu, że przepisy k.p.c. o sądownictwie
polubownym powinny być oceniane jako
dobre, jednak niektóre zawarte tam regulacje mogły zostać skonstruowane lepiej (jak
np. przepis k.p.c. o zdolności arbitrażowej,
wskazywany przez niektórych praktyków
jako niefortunnie sformułowany, czy też
skrytykowany przez r.pr. Kąkoleckiego trDo tej pory w Polsce udało się rozwinąć zymiesięczny termin na złożenie skargi o
niewielką - choć profesjonalnie i instytuc- uchylenie wyroku sądu polubownego).
jonalnie rozwiniętą - praktykę arbitrażową, Kwestią, na którą zwrócono uwagę były
a funkcjonowanie instytucji mediacji regulaminy poszczególnych sądów arbijako sposobu rozwiązywania sporów jest trażowych w Polsce, których poziom uznanarzędziem o zdecydowanie niewykorzy- no za nierówny, ze względu na występujące
stywanym w praktyce potencjale. Według braki spójności i precyzji. Szczegóły regulacadw. Pieckowskiego poziom mediac- ji często decydują o sukcesie funkcjonowaspraw kierowanych jest do arbitrażu. Jeszcze mniej jest mediacji inicjowanych przez
strony zamiast drogi sądowej (w ramach
tzw. mediacji umownej, odbywającej się na
etapie przesądowym). Sprawy kierowane do
mediacji przez sądy w ramach wszczętych
postępowań, szacuje się na ok. 2 400 w roku
2012.
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nia całej instytucji. Zarówno r.pr. Brych,
jak i r.pr. Kąkolecki jasno wyrazili negatywne stanowisko wobec nakładania na sąd
polubowny oraz arbitrów podatku VAT, co
uznano za przeszkodę w rozwoju arbitrażu
w Polsce. r.pr. Brych, zauważył, iż chociażby
we Francji, w przypadku Międzynarodowej
Izby Handlu, w Bułgarii, Słowenii czy Singapurze dokonano wielu zwolnień podatkowych, które pomagają w funkcjonowaniu
sądownictwa polubownego. Zaznaczył on
również potrzebę większego wsparcia ze strony polskich placówek dyplomatycznych
w kwestii rozwijania współpracy i idei
rozwiązywania sporów transgranicznych z
zastosowaniem arbitrażu.
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Dr Gessel-Kalinowska vel Kalisz rozważała, czy Polska może stać się centrum
międzynarodowego arbitrażu handlowego
oraz poruszyła kwestię konkurencyjności sądu polubownego na tle dostępnych w
Polsce i proponowanych metod rozwiązywania sporów i konfliktów gospodarczymch. Zapowiedziała również opracowanie przez Sąd Arbitrażowy „Lewiatan”
przekrojowej diagnozy stanu polskiego
arbitrażu oraz przygotowanie konferencji naukowej na ten temat (wiosna 2014 r.).
Oba projekty mają zostanć zwieńczone
publikacją „Białej Księgi Arbitrażu” (jesień
2014 r.).

SESJA IV - KPC - czy postępowania cywilne
w Polsce mogą toczyć się szybciej i sprawniej?
Kolejna sesja dotyczyła postępowania
cywilnego, a w szczególności nowelizacji k.p.c., która weszła w życie w maju
ubiegłego roku. W panelu tym udział wzięli
r.pr. P. Lewandowski, r.pr. Z. Kruczkowski, r.pr. B. Fiutowski oraz SSR Z. Miczek,
a moderowany on był przez adwokata
Kamila Zawickiego Prezentacje i dyskusja
skupiły się wokół kwestii diagnozy sytuacji w sądach oraz oceny funkcjonowania
procedury po reformie. Dokonano także
próby analizy szans i zagrożeń, jakie niosą
wprowadzone zmiany. Prelegenci poruszyli
temat optymalizacji funkcjonowania procedury cywilnej jako całości, czerpiąc z
doktryny prawa cywilnego oraz formułując
postulaty zmian. Kwestią, która kilkakrotnie pojawiła się w wystąpieniach, było
podniesienie rzetelności rozstrzygnięcia
sprawy, wraz z jednoczesnym zapewnieniem szybkości działania. Stwierdzono, że
efektywność czasowa – zazwyczaj bardzo

negatywnie oceniania przez uczestników
postępowania – nie może stanowić wartości
nadrzędnej. R.pr. Fiutowski wyraził opinię, iż przewlekłość postępowań jest faktem
oraz problemem, którego nie można lekceważyć. Do obecnego stanu przyczyniają
się wadliwa procedura, opieszałość sądów,
a także działania samych stron i ich pełnomocników.
Co do funkcjonowania sądów, rozmawiano
o nieefektywności obowiązującego modelu
wyznaczania rozpraw z kilku lub wręcz
kilkunastomiesięcznymi przerwami. Krytycznie oceniono również zachowania stron i
pełnomocników, którzy często celowo stosują praktyki opóźniające wydanie rozstrzygnięcia. R.pr. Fiutowski poruszył kwestię
przydatności nagrywania rozpraw, która to
praktyka zastępuje tradycyjne protokoły.
Stwierdził on, że wcześniejsza możliwość
korzystania z protokołu rozprawy stanowiła
pomocne narzędzie w pracy prawnika, jako

“Efektywność czasowa zazwyczaj bardzo negatywnie
oceniana przez uczestników
postępowania - nie może stanowić wartości nadrzędnej”
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iż często łatwiej jest znaleźć pożądaną, precyzyjną informację w tekście, niż przewijać
nagranie dźwiękowe i następnie samodzielnie spisywać potrzebne fragmenty. Prelegent zwrócił również uwagę na kwestię
konieczności lepszej organizacji harmonogramu procesu m.in. przez uprzednią koncentrację materiału, zebranie świadków
i dobre przygotowanie pełnomocników.
zaangażowanych w proces.
R.pr. Lewandowski w swoim wystąpieniu
nawiązał do modelu współpracy między
sądem a pełnomocnikami w postępowaniu
cywilnym. Diagnoza obecnego stanu została przeprowadzona poprzez prześledzenie funkcjonowania powyższej relacji w
ramach obowiązujących po nowelizacji
przepisów oraz zgłoszenie postulatów
odnośnie możliwości poprawy sytuacji.
Wymieniono wśród nich zwiększenie aktywności sędziego poprzez uprawnienie go do
omówienia ze stronami podstawy prawnej
ich żądań w zakresie roszczenia głównego
oraz możliwość oparcia orzeczenia, co do
roszczenia głównego, na podstawie prawnej
niewskazanej przez strony. Zaznaczono
również potrzebę rozszerzenia przymusu adwokacko-radcowskiego. Na koniec
podniesiono argument, iż z racji na szansę
podniesienia efektywności procedowania,
zasadne byłoby ukształtowanie modelu
rozprawy w drodze wprowadzenia fazy
przygotowawczej, tj. pre-trial i podniesienia
rangi rozprawy, jako fazy decyzyjnej procesu na wzór znany prawu angielskiemu,
amerykańskiemu czy francuskiemu.
Konieczność rewizji obecnych regulacji
zaznaczył również r.pr. Z. Kruczkowski. Po
negatywnej ocenie wpływu obecnych zmian
na efektywność funkcjonowania sądów,
wystosował on propozycje zmian mogących postępowanie usprawnić, uprościć i
przyspieszyć, a wśród nich:
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r.pr. Benedykt Fiutowski

r.pr. Zbigniew Kruczkowski

r.pr. Paweł Lewandowski

SSR Zbigniew Miczek

odejście od pozostałości systemu prekluzji dowodowej i powrót do zasady dyskrecjonalnej władzy sędziego w pełnym wymiarze;
utrzymanie części dobrych rozwiązań noweli majowej (jak np. posiedzenie organizacyjne z tym, że obligatoryjne w niektórych kategoriach spraw, elastyczne terminy
na odpowiedź na pozew);
modyfikacja zasad usuwania braków formalnych pierwszych pism procesowych;
odejście od wymogu składania pisemnych pełnomocnictw procesowych przez pełnomocników profesjonalnych;
zniesienie obowiązku dołączania do pisma procesowego dowodu doręczenia drugiej
stronie odpisu albo dowodu jego wysłania przesyłką poleconą;
wprowadzenie obligatoryjnej mediacji przed wszczęciem postępowania sądowego –
dla pewnych grup spraw;
wprowadzenie do katalogu dowodów z opinii prywatnego biegłego;
modyfikacja procesowej relacji sąd – pełnomocnicy.
Głosem z sędziowskiej strony był SSR Z.
Miczek który przedstawił, jak przygotowuje
sprawy w sądzie w Tarnowie. Przyznał, że
w swoich sprawach zupełnie dobrowolnie wydaje 4-stronicowe zarządzenia, w
których szczegółowo opisuje harmonogram
wymiany pism oraz wszystkie zagadnienia, które są niezbędne do przygotowania
i przeprowadzenia rozprawy. Aktualnie
w k.p.c. nie ma szczegółowych przepisów
dotyczących tej kwestii. Sędzia wyraźnie
jednak podkreślił, iż postępowanie sądowe
ma być przede wszystkim sprawne, a szybkość w tej sprawności powinna się zawierać, jednak nie może być ona stawiana za
cel nadrzędny. Poruszono również temat
biegłych sądowych. W Polsce do dzisiaj nie
ma ustawy dotyczącej procedury wpisu na
listę biegłych sądowych, a o wpisie decyduje Prezes Sądu Okręgowego. Zdaniem SSR
Miczka przeszkodą dla wprowadzenia w
rzycie rzeczonej ustawy jest brak środków
na finansowanie biegłych.

SSR Zbigniew Miczek:
“postępowanie sądowe ma być
przede wszystkim sprawne, a szybkość w tej sprawności powinna się
zawierać, jednak nie może być ona
stawiana za cel nadrzędny”
Wskazano, iż proces pociąga za sobą szeroki
wachlarz kosztów, wśród których wyróżnić
można koszty bezpośrednie (opłaty
sądowe, koszty opinii biegłych, honoraria
pełnomocników oraz często pomijane w
ocenie osób zewnętrznych koszty pracy
osób zaangażowanych w spór np. księgowych, pracowników wzywanych jako
świadkowie, członków zarządu uczestniczących w rozprawach) i - mniej oczywiste i
uświadomione - koszty pośrednie, takie jak
związanie psychologiczne, ryzyko utraty
cennej reputacji, ryzyko utraty. W opinii
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SSR Miczka, zamiast wyimkowo rozważać, W swoim imieniu Sędzia wskazał na nasczy proces powinien być sprawny, szybki tępujące przyczyny obecnej kondycji polczy sprawiedliwy, powinniśmy zastanowić skiego sądownictwa powszechnego:
się, co zrobić, by był on po prostu dobry.
zbyt duży zakres kognicji sądów
zbyt duża liczba sędziów
nakładanie na sędziów obowiązków administracyjnych i biurowych
zła struktura sądów
brak rzeczywistych rozwiązań strukturalnych
złe ukształtowanie obowiązków sędziów funkcyjnych.
zbyt duża oglądalność filmów amerykańskich.
Zwrócono również uwagę na potrzebę a także wśród samych prawników, posigłębokich zmian w sposobie postrzegania adających często nieadekwatne do rzeczywymiaru sprawiedliwości w ciągle nieedu- wistości wyobrażenia i żądania.
kowanym w tym zakresie społeczeństwie,
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SESJA V - czego klienci oczekują
od prawników procesowych?
Ostatnia sesja dotyczyła prawników widzianych oczami ich klientów. W panelu
uczestniczyli szefowie działów prawnych
dużych przedsiębiorstw: r.pr. Ł. Bendkowski, r.pr. W. Koper, r.pr. P. Marucha
oraz dr D. Wolski. Panel moderował r.pr.
M. Kocur. Do głównych tematów dyskusji
należały modele wynagradzania prawników
(rozwiązania takie jak stawka godzinowa,
rozliczenia z sukcesów lub z budżetów),
kwestia opinii prawnej (jej forma, długość,
język) oraz sposoby komunikacji z klientem.
W kwestii stawek godzinowych paneliści
podkreślali, iż tam, gdzie to możliwe (czyli z wyjątkiem spotkań oraz konsultacji
bezpośrednich) konieczne jest uprzednie
przedkładanie klientowi szacunku kosztów przed dokonaniem zlecenia z uwagi na
potrzebę zapewnienia rzetelnej i klarownej
informacji co do przewidywanego budżetu
oraz jego ewentualnej zmiany. Stwierdzono również, iż stawki mieszane stanowią

wystarczająco dobre rozwiązanie w kwestii
rozważań nad metodą ustalania wynagrodzenia za obsługę prawną.
R.pr. Bendkowski: „Wskazałem również,
że sprawą kluczową jest nie tyle wielkość
samej stawki godzinowej, ale kompetencje
i doświadczenie prawników dedykowanych
do projektu oraz właśnie związany z tym
czas niezbędny na opracowanie dokumentu
(opinii/pisma).”
W temacie opinii prawnych, zarówno wypowiedzi panelistów, jak i głosy publiczności świadczą o próbie znalezienia kompromisu co do stopnia ich rozbudowania oraz
używanego języka. Stwierdzono, że opinia powinna być wystarczająco obszerna
oraz jednocześnie wystarczająco zwięzła,
by poruszane w niej kwestie mogły zostać
zrozumiane przez odbiorcę – klienta, dla
którego istotny jest efekt pracy prawnika,
a nie praca sama w sobie. Przedsiębiorcy w
swojej działalności biznesowej rozliczani są
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z osiągnięcia rezultatów i tego samego oczekują od swoich prawników. Jak podkreślił
“Prawnicy powinni jak najwięcej
r.pr. Wolski, należy zastanawiać się, do
rozmawiać z klientem, by już we
kogo skierowana jest dana opinia prawna
wstępnej fazie wywnioskować,
oraz zawsze pamiętać o podtrzymywaniu
czego oczekuje on od prawnika”
stałej linii komunikacji z odbiorcą – szybka
odpowiedź na potrzeby i dynamiczna reakcja na pytania klienta jest sprawą prioryte- od prawnika. Należy dbać o stały przepływ
tową, szczególnie w warunkach konkuren- informacji oraz ich klarowność dla obu
cyjnego rynku.
stron i budować porozumienie co do strateR.pr. Bendkowski: „Executive summary jest gii postępowania, jako iż decyzje podenajczęściej niezbędnym elementem opinii jmowane wspólnie - nawet jeśli okazują się
umożliwiającym, na wzór anglosaski, szyb- być błędne – stanowią fundament do kszkie zapoznanie się z rekomendacją/stano- tałtowania relacji opartej na zaufaniu i lowiskiem kancelarii, lecz opinia powinna jalności.
dodatkowo zawierać konieczne elementy
analizy prawnej, pozwalające na zidentyfikowanie kluczowych elementów sprawy”.

Na koniec paneliści podjęli temat mediacji i
arbitrażu, jako wyniku poszukiwania metod
alternatywnych dla postępowania w sądach
Wniosek: Prawnicy powinni jak najwięcej powszechnych. Stwierdzono, że w praktyce
rozmawiać z klientem, by już we wstępnej korporacyjnej mediacja jest rzadko stosofazie wywnioskować, czego oczekuje on wana z uwagi na to, iż nie jest ona de facto
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r.pr. Łukasz Bendkowski

r.pr. Michał Kocur, r.pr. Piotr Marucha

r.pr. Waldemar Koper

dr Dominik Wolski

potrzebna jako formalnie ukonstytuowana
instytucja. Wg r.pr. Bendkowskiego, zde“Arbitraż wprowadzany jest
cydowana większość sporów z kontrahenstosowną klauzulą do kontraktów
tami jest załatwiana drogą dwustronnej
ważnych dla klienta (...). Czas
koncyliacji, a mediator angażowany jest
i koszty nie są kwestiami
incydentalnie przy szczególnie zawiłych lub
priorytetowymi”
wymagających długich i żmudnych negocjacji sporach, które wymagają systemowego
uporządkowania. Unika się zatem włącza- sprawy z korzyścią dla klienta, czyli efektynia kolejnego, zewnętrznego elementu w wność..
relację między stronami, jeśli sytuacja tego
Dyskusję o oczekiwaniach klientów od
ewidentnie nie wymaga.
prawników podsumował głos jednego z
Arbitraż wprowadzany jest stosowną klau- gości, który stwierdził, że najlepszy prawnik
zulą do kontraktów ważnych dla klienta, procesowy to taki, który pozwoli uniknąć
które r.pr. Bendkowski nazwał kontrak- sporu. Wypowiedź ta pokazuje, jakie w
tami wysokiej wartości, jak np. umowy znaczenie mają koncyliacyjne i komunikaglobalne czy regionalne lub o szczegól- cyjne zdolności prawników.
nym znaczeniu dla korporacji, a także w
Po każdym z paneli wywiazywała się ożysprawach o znacznym stopniu zawiłości
wiona dyskusja wśród publiczności, która
techniczno-operacyjnej (jak np. wdrożekomentowała wypowiedzi panelistów oraz
nia dużych, innowacyjnych projektów),
wyrażała własne refleksje i spostrzeżenia
które wymagają dodatkowych elementów:
odnośnie poruszanych w czasie sesji zagadwyspecjalizowanej wiedzy, szczególnej
nień.
dyskrecji lub możliwie szybkiego rozstrzygnięcia. Zauważono również, iż arbitraż Cieszymy się, iż Kongres stworzył platfomę
w rzeczywistości wcale nie okazuje się być do wymiany poglądów oraz rozbudził chęć
znacząco krótszy, a przy sprawie najwyższej do wspólego zastanawiania się nad zmianawagi dla klienta czas i koszty nie są kwest- mi w obecnie funkcjonującym prawie.
iami priorytetowymi. Liczy się rozwiązanie

Już dziś zapraszamy na II Polski Kongres
Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu:
20 maja 2014
Warszawa, Hotel Polonia Palace
Aleje Jerozolimskie 45

Więcej szczegółów na stronie Kongresu:
www.rozwiazywaniesporow.allerhand.pl
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