
ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY 



Art.  1161. § 1. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie 

sądu polubownego wymaga umowy stron, w której 

należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek 

prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć 

(zapis na sąd polubowny). 

§  2. Bezskuteczne są postanowienia zapisu na sąd 

polubowny naruszające zasadę równości stron, w 

szczególności uprawniające tylko jedną stronę do 

wytoczenia powództwa przed sądem polubownym 

przewidzianym w zapisie albo przed sądem. 

§  3. Zapis na sąd polubowny może wskazywać stały 

sąd polubowny jako właściwy do rozstrzygnięcia 

sporu. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je 

regulamin stałego sądu polubownego obowiązujący w 

dacie wniesienia pozwu. 



 Umowa, mocą której strony poddają spór pod 
rozstrzygnięcie sądu polubownego, określana jest 
jako zapis na sąd polubowny,  

 Zapis na sąd polubowny może stanowić odrębną 
umowę, może być również zawarty jako klauzula w 
innej umowie, 

 W razie poddania sądowi polubownemu dokładnie 
oznaczonego sporu (już istniejącego) lub stosunku 
prawnego, z którego spór już wyniknął, zapis 
określany jest w doktrynie mianem kompromisu,  

 W razie umówienia się na sąd polubowny dla 
sporów mogących w przyszłości wyniknąć z 
oznaczonego stosunku prawnego zapis określany 
jest mianem klauzuli arbitrażowej.  
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Umowa o poddanie sporu właściwości 

sądu polubownego jedynie w celu 

zawarcia ugody nie stanowi zapisu na 

sąd polubowny (art. 698 § 1 k.p.c.). 



 Charakter tej umowy wywołuje rozbieżne poglądy, 

traktujące zapis na sąd polubowny jako czynność 

procesową lub umowę prawa materialnego, 

 Należy się opowiedzieć za koncepcją traktującą 

zapis na sąd polubowny, zaliczany obok umowy o 

właściwość i umów jurysdykcyjnych do tzw. umów 

procesowych, jako umowę prawa materialnego 

(wywierającą jednak skutki w sferze prawa 

procesowego).  



Art.  1162. §  1. Zapis na sąd polubowny powinien 

być sporządzony na piśmie. 

§  2. Wymaganie dotyczące formy zapisu na sąd 

polubowny jest spełnione także wtedy, gdy zapis 

zamieszczony został w wymienionych między 

stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość, 

które pozwalają utrwalić ich treść. Powołanie się w 

umowie na dokument zawierający postanowienie o 

poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu 

polubownego spełnia wymagania dotyczące formy 

zapisu na sąd polubowny, jeżeli umowa ta jest 

sporządzona na piśmie, a to powołanie się jest tego 

rodzaju, że czyni zapis częścią składową umowy. 

 



 W doktrynie dominuje pogląd, że w razie 

niezachowania wymagań co do formy zapis na sąd 

polubowny jest nieważny. Wydaje się jednak, że 

treść art. 73 § 1 i art. 74 § 1 k.c. przemawia za tym, 

iż wobec braku zastrzeżenia rygoru nieważności w 

art. 1162 zapis na sąd polubowny sporządzony w 

niewłaściwej formie jest ważny. Należałoby przyjąć, 

że forma zastrzeżona jest dla celów dowodowych. 

 



Art.  1163. § 1. Zamieszczony w umowie (statucie) spółki 
handlowej zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze 
stosunku spółki wiąże spółkę oraz jej wspólników. 

§ 2. W sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności 
uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością albo walnego zgromadzenia spółki 
akcyjnej zapis na sąd polubowny jest skuteczny, jeżeli 
przewiduje obowiązek ogłoszenia o wszczęciu 
postępowania w sposób wymagany dla ogłoszeń spółki 
najpóźniej w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia; 
ogłoszenie może zamieścić również powód. W sprawach 
tych każdy wspólnik albo akcjonariusz może przystąpić do 
postępowania po jednej ze stron w terminie miesiąca od 
dnia ogłoszenia. Skład sądu polubownego wyznaczony w 
sprawie najwcześniej wszczętej rozpoznaje wszystkie 
pozostałe sprawy o uchylenie lub stwierdzenie 
nieważności tej samej uchwały zgromadzenia wspólników 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo walnego 
zgromadzenia spółki akcyjnej. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zapisów 
na sąd polubowny zawartych w statucie spółdzielni lub 
stowarzyszenia. 

 



 Zapis na sąd polubowny może być dokonany przez 

umieszczenie go w umowie bądź statucie spółki 

handlowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, 

komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną 

odpowiedzialnością, akcyjnej) oraz w statucie 

spółdzielni lub stowarzyszenia 

 Zakres podmiotowy określający związanie zapisem 

umieszczonym w umowie (statucie) spółki odnosi 

się do samej spółki oraz jej wspólników.  



 Art.  1164.  Zapis na sąd polubowny obejmujący 

spory z zakresu prawa pracy może być 

sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga 

zachowania formy pisemnej. Przepisu art. 1162 § 2 

nie stosuje się. 

 



 Przez spory z zakresu prawa pracy należy 
rozumieć sprawy z zakresu prawa pracy; pojęciem 
tym objęte są sprawy uregulowane w art. 476 § 1 
pkt 1–3 KPC 

 W zakresie spraw pracowniczych zapis na sąd 
polubowny może być sporządzony dopiero po 
powstaniu sporu; niedopuszczalne jest zatem m.in. 
poddanie pod rozstrzygnięcie sądu polubownego 
sporów mogących wyniknąć z łączącego 
pracodawcę i pracownika stosunku pracy; w treści 
zapisu należy wskazać przedmiot sporu i stosunek 
prawny, z którego spór już wyniknął. 

 Zapis na sąd polubowny obejmujący spory z 
zakresu prawa pracy wymaga zachowania formy 
pisemnej.  



Art.  11641. § 1. Zapis na sąd polubowny obejmujący 

spory wynikające z umów, których stroną jest 

konsument, może być sporządzony tylko po 

powstaniu sporu i wymaga zachowania formy 

pisemnej. Przepisu art. 1162 § 2 nie stosuje się. 

§  2. W zapisie na sąd polubowny, o którym mowa w 

§ 1, należy także wskazać pod rygorem nieważności, 

że stronom znane są skutki zapisu na sąd polubowny, 

w szczególności co do mocy prawnej wyroku sądu 

polubownego lub ugody przed nim zawartej na równi 

z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po 

ich uznaniu przez sąd lub po stwierdzeniu przez sąd 

ich wykonalności. 

 



 Przepis art. 11641 wprowadzony został ustawą z 

dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 

1823) 

 Celem wskazanych zmian było dostosowanie 

regulacji kodeksu do przepisów tzw. dyrektywy 

ADR, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 

alternatywnych metod rozstrzygania sporów 

konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia  



 W zakresie spraw z umów, których stroną jest 

konsument, zapis na sąd polubowny może być 

sporządzony tylko po powstaniu sporu 

 Niedopuszczalne jest poddanie pod rozstrzygnięcie 

sądu polubownego sporów mogących dopiero 

wyniknąć w przyszłości z umowy, której stroną jest 

konsument 

 W treści zapisu należy wskazać, że stronom znane 

są skutki zapisu na sąd polubowny 



Art.  1165. § 1. W razie wniesienia do sądu sprawy 

dotyczącej sporu objętego zapisem na sąd polubowny, 

sąd odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego, jeżeli pozwany albo 

uczestnik postępowania nieprocesowego podniósł zarzut 

zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do 

istoty sprawy. 

§  2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy zapis na sąd 

polubowny jest nieważny, bezskuteczny, niewykonalny 

albo utracił moc, jak również wtedy, gdy sąd polubowny 

orzekł o swej niewłaściwości. 

§  3. Wniesienie sprawy do sądu nie stanowi przeszkody 

do rozpoznania sprawy przez sąd polubowny. 

§  4. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się 

także, gdy miejsce postępowania przed sądem 

polubownym znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej lub nie jest oznaczone. 

 



 Wyróżnia się pozytywny i negatywny skutek 

zawarcia zapisu na sąd polubowny: 

 Skutek pozytywny (wyraża się w poddaniu sporu 

pod rozstrzygnięcie sądu polubownego) 

 Skutek negatywny (wyraża się w 

niedopuszczalności merytorycznego 

rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd) 

 Sąd, przed którym wytoczone zostało powództwo, 

nie może działać z urzędu w zakresie badania 

istnienia zapisu na sąd polubowny 

 Zarzut zapisu na sąd polubowny może być 

skutecznie podniesiony przed wdaniem się w spór 

co do istoty sprawy, tj. przed merytorycznym 

ustosunkowaniem się pozwanego do żądania 

powoda.  



Art.  1166. § 1. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie 

sądu polubownego nie wyłącza możliwości 

zabezpieczenia przez sąd roszczeń dochodzonych 

przed sądem polubownym. 

§  2. Przepis § 1 stosuje się także, gdy miejsce 

postępowania przed sądem polubownym znajduje się 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest 

oznaczone. 

 



Art.  1167. Pełnomocnictwo do dokonania czynności 

prawnej udzielone przez przedsiębiorcę obejmuje 

również umocowanie do sporządzenia zapisu na sąd 

polubowny w zakresie sporów wynikających z tej 

czynności prawnej, chyba że z pełnomocnictwa 

wynika co innego. 

 



Art.  1168. §  1. Jeżeli osoba wyznaczona w zapisie 

na sąd polubowny jako arbiter lub arbiter 

przewodniczący odmawia pełnienia tej funkcji lub gdy 

pełnienie przez nią tej funkcji okaże się z innych 

przyczyn niemożliwe, zapis na sąd polubowny traci 

moc, chyba że strony postanowiły inaczej. 

§  2. W braku odmiennej umowy stron, zapis na sąd 

polubowny traci moc, w przypadku gdy sąd 

polubowny wskazany w tym zapisie nie przyjął 

sprawy do rozpoznania lub gdy rozpoznanie sprawy 

w ramach tego sądu okazało się z innych przyczyn 

niemożliwe. 

 


