
Dlaczego warto skorzystać z arbitraŜu  

w Sądzie ArbitraŜowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej? 

 

www.sa.dig.wroc.pl 

 
 

 Sąd Powszechny 

 

ArbitraŜ 

Średni zakładany czas trwania procesu w 
jednej instancji 

240 dni – ok. 8 mies1. 
 

120 dni – ok. 4 mies2. 

Ilość instancji 3 
 

1 

Średni zakładany czas trwania całego procesu  2 lata  4 mies. 

 
Tryb postępowania rozprawa / bez rozprawy rozprawa / bez rozprawy 

 
Postępowanie • sformalizowane i dokładnie 

uregulowane przepisami prawa 
• dodatkowe obostrzenia proceduralne 

przy rozpatrywaniu spraw 
gospodarczych  

• niezaleŜne od sądownictwa powszechnego 
• spór jest rozstrzygany zgodnie z procedurą, 

którą określają strony lub regulamin Sądu 
• jasne i czytelne procedury  
 
 

Język postępowania  j. polski j. polski, strony mają dodatkowo moŜliwość 
uzgodnienia innego języka lub języków, w których 
rozpoznawany będzie spór 
 

Wpływ na wybór sędziego Nie Tak; strony decydują, kogo powołają jako arbitrów 
 

Sędziowie • brak doświadczonych sędziów 
• brak zrozumienia dla reguł biznesu 

 

• arbitrami są doświadczeni w sprawach 
biznesowych adwokaci i radcowie prawni 
największych kancelarii, profesorowie prawa, 
wybitni specjaliści z róŜnych branŜ 

 
Bezstronność sędziego Tak Tak 

 
Zapis na sąd polubowny 
(klauzula arbitraŜowa w umowie / odrębna 
umowa o arbitraŜ) 

• W razie wniesienia do sądu sprawy 
dotyczącej sporu objętego zapisem na 
sąd polubowny, sąd odrzuca pozew 
lub wniosek o wszczęcie 
postępowania nieprocesowego, jeŜeli 
pozwany albo uczestnik 
postępowania nieprocesowego 
podniósł zarzut zapisu na sąd 
polubowny przed wdaniem się w spór 
co do istoty sprawy. 

• podstawa do rozstrzygnięcia sporu przez nasz 
Sąd 

 
Przykładowa klauzula arbitraŜowa: "Wszelkie spory, 

nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły 

lub mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w 

związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz 

innych aktów stanowiących integralną część umowy 

strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

ArbitraŜowego przy Dolnośląskiej Izbie 

Gospodarczej we Wrocławiu, stosownie do 

regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie 

wniesienia pozwu" 

 
Odwołanie od wyroku  Tak – apelacja; ew. skarga kasacyjna Tak, ale tylko w zakresie prawidłowości formalnych 

wskazanych w kodeksie oraz zgodność z 
podstawowymi zasadami porządku prawnego 
(skarga o uchylenie wyroku) 
 

MoŜliwość wcześniejszego zakończenia sporu Tak Tak;  strony na kaŜdym etapie postępowania  
mogą zawrzeć ugodę, której treść sąd czyni treścią 
swojego wyroku 
 

„Atmosfera” dochodzenia do meritum sprawy mało przyjazna  • przyjazna i bardziej merytoryczna –zmierzająca 

                                                 
1 JK, Nie ma przyspieszenia w sądach, Rzeczpospolita 21 września 2007r.,  
 
2 Regulamin Sądu ArbitraŜowego  przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu § 6 pkt 4 zd.2. 



do szczegółowego ustalenia istoty rzeczy 
• podczas wyrokowania uwzględnia się 

dodatkowo: zasady słuszności, dobre obyczaje, 
reguły biznesu 

 
Bierność procesowa (strona przeciwna nie 
podejmuje Ŝadnych czynności procesowych) 

wyrok zaoczny sąd prowadzi postępowanie i wydaje merytoryczny 
wyrok  

Wyrok moc wyroku sądu powszechnego moc wyroku sądu powszechnego, który jest takim 
samym  tytułem wykonawczym po uzyskaniu 
klauzuli wykonalności, jak wyrok sądu 
powszechnego 
 
 

Koszty zastępstwa  zazwyczaj stawki minimalne stawki „odpowiednie” do nakładu pracy 
 

Rozpoznawanie sporów międzynarodowych, 
np. francuski kontrahent nie wywiązuje się z 
umowy 

co do zasady obowiązek złoŜenia pozwu w 
sądzie francuskim – postępowanie po 
francusku, według francuskiego prawa 

istnienie zapisu na sąd polubowny pozwala na 
rozstrzygnięcie sporu przez Sąd ArbitraŜowy przy 
DIG we Wrocławiu 
 
 
 
 

   
Wykonalność wyroku  przedłuŜające się postępowanie często 

uniemoŜliwia wykonanie wyroku 
szybkie rozstrzygnięcie sporu daje szansę na szybką 
wykonalność wyroku 
 

Ilość spraw rozpoznawanych np. do sądów gospodarczych apelacji 
wrocławskiej w samym I półroczu 2007r. 
wpłynęło ok. 18 tys. spraw3 

do Sądu ArbitraŜowego przy DIG wpłynęło 
kilkadziesiąt spraw – co pozwala na dokładne i 
szybkie rozpoznanie sporu 
 

Poufność Nie; rozprawy są jawne. Tak; informacje o tym co dzieje się na rozprawie i 
jaka jest treść kontraktu, są poufne; posiedzenia SA 
przy DIG nie są publiczne. 
 

Rola sądu sąd zazwyczaj ogranicza się do 
rozstrzygnięcia sporu 

sąd jest równieŜ mediatorem między stronami 
zmierzając do przywrócenia dobrych relacji między 
stronami sporu 
 

Zasada równorzędności stron Tak Tak 
 

MoŜliwość zastosowania tymczasowych 
środków zabezpieczających 

Tak Tak 
 

 
Opłata sądowa wyliczona dla przykładowej 
wartości przedmiotu sporu 600 tys. zł z 
uwzględnieniem wieloinstancyjność 
procedury przed sądem powszechnym (I 
instancja, apelacja, skarga kasacyjna, skarga o 
stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia czy wznowienie 
postępowania) 

 

4 x 30 tys. zł = 120 tys. zł   

 

Dodatkowo: 
+ koszty zastępstwa procesowego przy 
kasacji (przymus adwokacki)  
 
 

 

tylko jedna instancja – 24 tys. (opłata 
stosunkowa)  
 
Dodatkowo: 
• strony mogą wpłynąć na zmniejszenie opłaty 

przez zawarcie ugody w pierwsze 2 mies. od 
dnia wszczęcia postępowania – o 50% 

• opłata stosunkowa za czynności naszego Sądu  
maleje wraz ze wzrostem wartości przedmiotu 
sporu (stawka degresywna) – do 0,5% wartości 
przedmiotu sporu 

• Członkowie DIG po wykazaniu swego 
członkostwa zwolnieni są z opłaty 
rejestracyjnej w wysokości 50% 

 
Podsumowując: 
Rozpoznanie sporu wniesionego przez Członka 

DIG o wartości przedmiotu sporu 600 tys. zł., przy 
załoŜeniu zawarcia ugody przez strony w 

                                                 
3 Analiza statystyczna działalności sądów w Apelacji Wrocławskiej w I półroczu 2007r., Wydział Statystyki 
DO-II- 0352-12/07 



pierwszych 2 mies. od dnia wszczęcia postępowania 

– to koszt 12 tys. zł.  
 

 


