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Dopuszczalność powództwa o ustalenie 
związania zapisem na sąd polubowny w trybie 

art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji 
sądu powszechnego w sprawach poddanych 

rozstrzygnięciu sądu polubownego

Streszczenie:

Problematyka artykułu dotyczy możliwości dopuszczenia stosowania powództwa o usta-
lenie w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w przy-
padku sporu dotyczącego związania stron zapisem na sąd polubowny. Ograniczenie 
kognicji sądu państwowego wynika z treści art. 1159 k.p.c. wprowadzonego do polskie-
go porządku prawnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku. W artykule zaprezentowane 
zostało stanowisko doktryny wraz z przedstawieniem rozbieżności poglądów w bada-
nym przedmiocie, mające bezpośrednie przełożenie na faktyczne zastosowanie analizo-
wanych przepisów przez polskie sądownictwo. W dalszej części artykuł zawiera analizę 
orzeczeń wydanych w tej samej sprawie przez Sąd Okręgowy, a następnie Sąd Apelacyjny 
w Krakowie i w końcu przez Sąd Najwyższy, które rozstrzygały żądanie ustalenia nieważ-
ności zapisu na sąd polubowny oparte na przepisie art. 189 k.p.c. Końcową część artykułu 
stanowi ocena stanowisk przyjętych przez sądy. 

Słowa kluczowe: sąd polubowny, zapis na sąd polubowny, powództwo o ustalenie
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1. Wstęp 

Ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego2 
(Dz.U. 16.9.2005 nr 178 poz. 1478) dokonano istotnych zmian w zakresie regulacji są-
downictwa polubownego (arbitrażowego). U podstaw nowelizacji przepisów procedury 
cywilnej stała wyraźnie rysująca się potrzeba wyjścia naprzeciw sukcesywnie rosnącym 
trudnościom, z jakimi zmierzało się sądownictwo powszechne, w szczególności wobec 
lawinowo rosnącej liczby spraw cywilnych. 

Przy opracowaniu projektu ustawy wprowadzającej do Kodeksu Postępowania Cy-
wilnego Część V „Sąd polubowny (arbitrażowy)”, wzorowano się na ustawie modelowej 
o międzynarodowym arbitrażu handlowym z roku 1985 opracowanej przez Komisję 
Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ (United Nations Commission on Interna-
tional Trade Law – UNCITRAL), mającej stanowić wzorzec dla uregulowań krajowych 
w tym przedmiocie. 

Jednym z rozwiązań zaczerpniętych wprost z art. 5 wspomnianej ustawy modelowej 
jest zawarta w art. 1159 § 1 k.p.c. zasada statuująca, że sąd powszechny nie może – poza 
wyjątkami wskazanymi w ustawie – ingerować w sferę działalności sądownictwa po-
lubownego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy uchwalonej 28 lipca 2005 r., 
celem wprowadzenia omawianej normy prawnej do prawa polskiego było wzmocnienie 
sądownictwa polubownego jako alternatywy dla rozwiązania sporów cywilnych. Prze-
pis art. 1159 § 1 k.p.c. stanowi, że w zakresie uregulowanym przepisami Części V Ko-
deksu Postępowania Cywilnego sąd powszechny może podejmować czynności jedynie 
wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Inaczej mówiąc, dochodzi do wyłączenia kompetencji 
sądów państwowych w przypadku, kiedy strony poddały spór pod rozstrzygnięcie sądu 
arbitrażowego. Do nielicznych wyjątków należą zatem sytuacje uregulowane w k.p.c., 
kiedy pomimo właściwości sądu polubownego, zachowana jest kognicja sądu powszech-
nego, jak np. w sprawach o zabezpieczenie roszczeń (art. 1166 k.p.c.).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wo-
bec tak istotnego zawężenia kognicji sądu powszechnego przez regulację zawartą 
w art. 1159 § 1 k.p.c., dopuszczalne jest stosowanie art. 189 k.p.c. w przypadku sporu 
prowadzonego przed sądem powszechnym co do związania stron zapisem na sąd 
polubowny. Rozważania zawarte w artykule dotyczą jedynie zapisu na sąd polubowny 
przewidującego miejsce arbitrażu w Polsce, albowiem w myśl art 1156 k.p.c. w sy-
tuacji, gdy miejsce postępowania przed sądem polubownym nie znajduje się w Pol-
sce (a w wypadkach wyraźnie wskazanych w k.p.c. także poza Polską lub, gdy nie 
zostało w umowie oznaczone), jurysdykcja sądu polskiego jest wykluczona. Przepis 
art. 189 k.p.c. stanowi podstawę żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub 
nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Zakwestionowanie przez jedną ze stron 
ważności dokonanego wcześniej zapisu na sąd polubowny mogłoby zostać zweryfi-
kowane w procesie o ustalenie na podstawie roszczenia opartego na wspomnianym 
art. 189 k.p.c. Zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie kwestia dopuszczalności oceny 

2  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 16.9.2005 
nr 178 poz. 1478).
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przez sąd powszechny ważności zapisu na sąd polubowny na podstawie art. 189 k.p.c. 
nie była dotychczas jednoznacznie postrzegana. 

2. Stanowisko doktryny

Przedstawiciele doktryny prezentują skrajnie odmienne stanowiska w tym przedmiocie. 
Część opowiada się za poglądem przyjmującym, że dopuszczalne jest żądanie rozpo-
znania przez sąd powszechny ważności zapisu na sąd polubowny w trybie powództwa 
o ustalenie opartego na art. 189 k.p.c., oczywiście przy zachowaniu przewidzianych 
tym przepisem przesłanek. Dr Paweł Cioch w publikacji z 2009 roku dopuszcza, za ko-
mentarzem prof. T. Erecińskiego opublikowanym w 2006 r. (rok po reformie przepi-
sów dotyczących sądownictwa polubownego), możliwość żądania ustalenia w trybie 
art. 189 k.p.c. związania stron zapisem na sąd polubowny w przypadku zaginięcia lub 
utraty pisma zawierającego taki zapis lub dokumentu, z którego wynika dochowanie 
formy sporządzenia zapisu3. Przyjęcie takiej tezy wydaje się być pochodną poglądów 
prezentowanych powszechnie przez przedstawicieli doktryny przed reformą przepi-
sów o sądownictwie polubownym z 2005 roku. Wówczas doktryna spójnie przyjmo-
wała możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego 
z art. 189 k.p.c. celem zbadania ważności zapisu na sąd polubowny4. 

W monografii wydanej w 2008 roku, a zatem w trzy lata po wprowadzeniu do Ko-
deksu Postępowania Cywilnego Części V, prof. Ereciński zaprezentował pogląd 
odmienny w stosunku do wcześniej aprobowanego, postulując, że „wyłączone jest 
wytoczenie zgodnie z art. 189 k.p.c. powództwa o ustalenie istnienia albo nieistnie-
nia zapisu na sąd polubowny. Tym samym nie ma możliwości kontroli właściwości 
sądu polubownego przez sąd państwowy w postępowaniu z powództwa na podstawie 
art. 189 k.p.c.”5 Zdaniem prof. Erecińskiego zastosowaniu art. 189 k.p.c. stoi na prze-
szkodzie regulacja z art. 1159 § 1 k.p.c. stanowiąca swoiste novum w polskim systemie 
sądownictwa polubownego. Przepis ten wyłącza możliwość dopuszczenia innych, 
poza wskazanymi w ustawie wyjątkami, form ingerencji sądownictwa powszechnego 
w kognicję sądu arbitrażowego. 

3. Rozpoznanie dopuszczalności stosowania powództwa o ustalenie wobec 
zawężenia wynikającego z art. 1159 § 1 k.p.c. przez Sąd Okręgowy  
i Sąd Apelacyjny w Krakowie

Kwestia dopuszczalności stosowania powództwa o ustalenie z art. 189 k.p.c., wobec 
zawężenia kognicji sądu powszechnego zawartego w dyspozycji przepisu art. 1159 
§ 1 k.p.c., była przedmiotem sporu rozpoznanego przez Sąd Okręgowy, a następnie 
Sąd Apelacyjny w Krakowie. Sądy orzekały na podstawie roszczenia zgłoszonego przez 
3  P. Cioch, Forma zapisu na sąd polubowny według postępowania kodeksu cywilnego, Roczniki Nauk 
Prawnych KUL 2009, t. XIX, nr 2, s. 37.

4  T. Ereciński, K. Weitz, Sąd Arbitrażowy, Warszawa 2008.
5  Ibidem.
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powoda, który domagał się m.in. uznania, że zawarty między stronami sporu zapis 
na sąd polubowny jest nieważny, a to na skutek złożonego przez powoda oświadczenia 
o uchyleniu się od skutków prawnych przedmiotowego zapisu. Istotne w sprawie było 
ustalenie, że strony tego sporu prowadziły wcześniej postępowania zarówno przez są-
dami polubownymi, jak i przed sądem powszechnym, domagając się wzajemnie wyna-
grodzenia z tytułu łączącej ich od lat umowy handlowej. Sądy polubowne trzykrotnie 
wydały merytoryczne wyroki (oddalające) i to pomimo podniesionego w każdym wy-
padku zarzutu niewłaściwości sądu polubownego. Z kolei w postępowaniu toczącym 
się przed sądem powszechnym, gdzie podniesiono zarzut zapisu na sąd polubowny, 
sprawa nie została wcześniej rozstrzygnięta. 

Oddalając powództwo w wyroku z 29 października 2013 roku6 

Sąd Okręgowy stwierdził, że w przepisie art. 189 k.p.c., który stanowi podstawę żąda-
nia ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, chodzi o sto-
sunki prawne lub prawa w znaczeniu materialnoprawnym. Nie można natomiast 
żądać ustalenia niezwiązania zapisem na sąd polubowny, gdyż o mocy wiążącej zapi-
su może rozstrzygać wyłącznie sąd (powszechny lub polubowny) rozpoznający spór 
materialnoprawny, co do którego istnieje spór proceduralny, czy został on poddany 
pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Analogicznie tylko sąd rozpoznający spór 
materialnoprawny może rozstrzygać o mocy zapisu prorogacyjnego. Okoliczność, 
gdy w przypadku wielu sporów materialnoprawnych między stronami następuje 
sytuacja, w której zapadną odmienne ostateczne rozstrzygnięcia co do mocy zapisu 
na sąd polubowny, nie może stanowić o możliwości żądania ustalenia mocy zapisu 
w trybie art. 189 k.p.c.7

Innymi słowy, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że wobec faktu, iż żądanie usta-
lenia niezwiązania zapisem na sąd polubowny nie dotyczy konkretnego materialno-
prawnego sporu, to brak jest interesu prawnego po stronie powoda, niezbędnego do wy-
toczenia powództwa z art. 189 k.p.c. Dokonanie takiego ustalenia będzie dopuszczalne 
tylko w postępowaniu, w którym moc zapisu będzie przesłanką rozstrzygnięcia sporu.

Sąd Apelacyjny rozpoznający apelację powoda w wyroku z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznał niedopuszczalność zastosowania przepisu art. 189 k.p.c. celem domagania się 
ustalenia, czy strony wiąże zawarty w umowie zapis na sąd. W uzasadnieniu wyroku 
wskazano, że art. 1159 § 1 k.p.c. wyłącza kompetencję sądów państwowych do orze-
kania w sprawach o stwierdzenie nieważności zapisu na sąd polubowny w przypadku 
poddania sporu do rozpoznania przez sąd polubowny. Na poparcie swojego stanowiska 
sąd powołał się na „nowatorski” pogląd prof. Erecińskiego wskazując zarazem na ar-
gument exceptiones non sunt extendendae w odniesieniu do braku wyraźnego dopusz-
czenia przez ustawę zastosowania art 189 k.p.c. W dalszej części uzasadnienia wyroku, 
mimo wykluczenia możliwości oparcia powództwa na art. 189 k.p.c., Sąd Apelacyjny 
dokonał (można powiedzieć dodatkowo) oceny wystąpienia interesu prawnego w tak 
6  Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 października 2013 roku, sygn. IX. GC. 491/12,  
https://www.saos.org.pl/judgments/29700.

7  Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku, I ACa 540/14, 
LEX nr 1621101.
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skonstruowanym żądaniu pozwu. Sąd wskazał, że interes prawny, o którym mowa 
w art 189 k.p.c., to termin wielokrotnie precyzowany w orzecznictwie, między innymi 
w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2012 roku8. W powołanym wyroku 
Sąd Najwyższy sformułował tezę, że interes prawny należy pojmować jako interes do-
tyczący szeroko rozumianych praw i stosunków prawnych, który z reguły występuje 
w sytuacjach, w których zachodzi obiektywna niepewność co do prawa lub stosunku 
prawnego z przyczyn natury faktycznej lub prawnej. Interes prawny wyraża się wów-
czas w usunięciu stanu niepewności. Sąd wskazał również na powszechnie aprobowany 
pogląd, że brak jest interesu prawnego, jeśli roszczenie może być dochodzone na innej 
podstawie prawnej np. w drodze powództwa o wydanie lub zapłatę9. Sąd Apelacyjny 
w Krakowie zauważył, że w sprawie o ustalenie ważności lub skuteczności zapisu na sąd 
polubowny stronom przysługują inne środki ochrony swojego interesu w ramach Czę-
ści V k.p.c. Otóż w art. 1165 k.p.c. przewidziana jest możliwość podniesienia przez stro-
ny zarzutu zapisu na sąd polubowny w razie wniesienia do sądu powszechnego sprawy 
dotyczącej sporu objętego zapisem na sąd polubowny. W razie uwzględnienia zarzutu 
sąd odrzuci taki pozew. Z kolei w wypadku skierowania sprawy do sądu polubowne-
go, każda ze stron może, w oparciu o art. 1180 k.p.c., zgłosić zarzut braku właściwości 
sądu polubownego, co skutkować powinno dokonaniem przez sąd oceny postawionego 
zarzutu, a co za tym idzie, dokonaniem oceny istnienia, ważności lub skuteczności 
zapisu na sąd polubowny. Sąd apelacyjny wskazał również na uregulowaną w art. 1206 
§ 1 pkt. 1 k.p.c. możliwość wystąpienia ze skargą o uchylenie wyroku w wypadku braku 
zapisu na sąd polubowny, nieważności, bezskuteczności lub utraty mocy zapisu. Osta-
tecznie Sąd Apelacyjny stwierdził, że wprowadzenie do Części V kodeksu wskazanych 
powyżej instrumentów prawnych (zawartych w art. 1165, 1180 i 1206 § 1 pkt. 1 k.p.c.), 
stwarzających stronie postępowania przed sądem polubownym możliwość ochrony 
swych praw w przedmiocie ważności zapisu na sąd polubowny, zdaje się implikować 
wyłączność ich stosowania w odniesieniu do kwestii związanych z istnieniem zapisu 
na sąd polubowny. Warunkiem sine qua non dopuszczalności powództwa o ustalenie 
jest bowiem istnienie interesu prawnego, czyli stanu niepewności, a możliwość wykla-
rowania owego stanu poprzez jedną ze wskazanych wyżej dróg prawnych powoduje 
wyeliminowanie tej przesłanki. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w stanie faktycznym spra-
wy, powód miał możliwość korzystania z innych form ochrony swoich praw, co więcej 
z nich korzystał, albowiem wytaczał powództwa o zapłatę przed sądami polubownymi, 
co przesądza jednoznacznie o braku interesu prawnego po jego stronie.

4. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Na skutek skargi kasacyjnej złożonej od omawianego powyżej wyroku Sądu Apela-
cyjnego w Krakowie sprawą zajął się także Sąd Najwyższy, który co prawda utrzymał 
zaskarżony wyrok w mocy, ale posłużył się innymi argumentami niż sąd apelacyjny. 
W wyroku z dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Najwyższy rozstrzygając żądanie ustalenia 
8  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2012 roku, II CSK 252/11, Lex nr 1168726.
9  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2002 roku, IV CKN 1519/00, Lex nr 78333.
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przez sąd powszechny o mocy wiążącej zapisu na sąd polubowny, uznał, że art. 1159 
§ 1 k.p.c. nie wyłącza możliwości zastosowania powództwa z art 189 k.p.c. 

Zdaniem sądu możliwość rozstrzygnięcia przez sąd powszechny o mocy wiążącej 
zapisu na sąd polubowny na zarzut strony pozwanej w razie wniesienia pozwu do tego 
sądu, a przez sąd polubowny w związku z badaniem swojej właściwości w razie skie-
rowania do niego pozwu, przesądza zgodnie z dominującą wykładnią art. 189 k.p.c. 
o braku interesu prawnego w rozumieniu tego przepisu w każdym przypadku żądania 
ustalenia o mocy wiążącej zapisu na sąd polubowny przez sąd powszechny.

Zdaniem Sądu Najwyższego powyższa teza prowadzi do wniosku o braku potrzeby 
i uzasadnionych podstaw do wywodzenia z art. 1159 § 1 k.p.c. niemożliwości żądania 
ustalenia przez sąd powszechny o mocy wiążącej zapisu na sąd polubowny. Objęcie 
żądania ustalenia przez sąd powszechny o mocy wiążącej zapisu na sąd polubowny 
zakazem ingerencji sądu powszechnego zawartym w art. 1159 § 1 k.p.c. miałoby sens 
tylko wówczas, gdyby możliwość takiego żądania znajdowała oparcie w ogólnych za-
łożeniach przewidzianego w art. 189 k.p.c. powództwa o ustalenie. Wobec tego, że jest 
inaczej, zakazywanie w art. 1159 § 1 k.p.c. czegoś, co i tak jest niemożliwe, nie miało-
by doniosłości10. Sąd Najwyższy zgodził się z poglądem sądu apelacyjnego w zakresie 
wykluczenia istnienia interesu prawnego z art. 189 k.p.c. w wypadku możliwości sko-
rzystania z zarzutów określonych w art. 1165 k.p.c. oraz 1180 k.p.c., celem wyklarowa-
nia „stanu niejasności” odnośnie ważności zapisu na sąd polubowny. Sąd Najwyższy 
dokonując oceny żądania pozwu nie przyjął więc a priori wykluczenia możliwości 
stosowania art. 189 k.p.c. przez dyspozycję artykułu 1159 § 1 k.p.c., lecz uznał, że ist-
nienie możliwości obrony przysługującego stronom prawa na drodze art. 1165 k.p.c. 
i art. 1180 k.p.c. skutkuje brakiem interesu prawnego, a tym samym czyni niedopusz-
czalnym (podlegającym oddaleniu) żądanie ustalenia przez sąd powszechny ważności 
zapisu na sąd polubowny. 

5. Konkluzje

Dopuszczalność wytoczenia przed sądem powszechnym powództwa o stwierdzenie 
nieważności zapisu na sąd polubowny na podstawie art. 189 k.p.c., wobec ogranicze-
nia kognicji sądu powszechnego zdefiniowanego art. 1159 k.p.c., nie jest w doktrynie 
postrzegana jednolicie. Prezentowane są odmienne stanowiska, aczkolwiek dostrze-
galna jest ewolucja poglądów w kierunku wykluczenia stosowania art. 189 k.p.c. w ta-
kich sytuacjach.

Również w orzecznictwie nie ma jednolitości stanowisk. Analiza trzech zapadłych 
w tej samej sprawie orzeczeń wskazuje w pierwszej kolejności na dużą rozbieżność 
argumentacji. Sąd Okręgowy nie dostrzegł ograniczenia kognicji sądu powszechnego 
zdefiniowanego w art. 1159 § 1 k.p.c. Sąd wskazał natomiast na inną przyczynę braku 
możliwości dochodzenia roszczenia opartego na art. 189 k.p.c. Uznał bowiem, że roz-
strzygnięcie kwestii ważności zapisu na sąd polubowny należy do kategorii spraw o cha-
rakterze proceduralnym, a jego zdaniem przepis art. 189 k.p.c. odnosi się do stosunków 
10  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2016 roku, III CSK 429/15, LEX nr 2037900.
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prawnych o charakterze materialnoprawnym i z tych przyczyn powołany przepis nie 
może być zastosowany.

Z kolei Sąd Apelacyjny zdecydowanie opowiedział się za wykluczeniem dopusz-
czalności powództwa wytoczonego przed sądem powszechnym w oparciu o przepis 
art. 189 k.p.c. uznając, że nie stanowi on wyjątku przewidzianego w ustawie, o którym 
mowa w art. 1159 § 1 k.p.c. A zatem Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że kogni-
cja sądu powszechnego jest wyłączona w sprawie żądania ustalenia ważności zapisu 
na sąd polubowny. 

Sąd Najwyższy, dokonując oceny roszczenia opartego o art. 189 k.p.c., zastosował 
wykładnię rozszerzającą. Uznał bowiem, że zawarty w art. 1159 § 1 k.p.c. wymóg upo-
ważnienia ustawowego do ingerencji sądu powszechnego nie jest wyraźnie zacieśniony 
do przepisów części piątej k.p.c., o których mowa w początkowej części tego artykułu. 
Jest to pogląd całkowicie odmienny od prezentowanego przez Sąd Apelacyjny. Takie 
podejście do przepisu stanowiącego zasadę ograniczenia kognicji sądu powszechnego 
stanowi niebezpieczny precedens dla wykładni art. 1159 § 1 k.p.c. Z tego też powodu 
opowiadam się za logicznym i konsekwentnym wywodem Sądu Apelacyjnego w Kra-
kowie, który wyklucza zastosowanie art. 189 k.p.c. poprzez przepis art. 1159 § 1 k.p.c. 
Sąd Apelacyjny wyraźnie wskazuje na specyficzny charakter przepisu 1159 § 1 k.p.c., 
który dopuszcza działanie sądu powszechnego w drodze wyjątku w sytuacji wyraźnie 
określonej w ustawie. Ponieważ orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło w zwykłym 
składzie (3 osobowym) wiąże jedynie strony których dotyczył spór, a zatem nie prze-
sądza ostatecznie kwestii możliwości dochodzenia istnienia bądź nieistnienia interesu 
prawnego w drodze powództwa o ustalenie z art. 189 k.p.c. w innych tego rodzaju 
sprawach. Należy zatem mieć nadzieję, że ocena zagadnienia będącego przedmiotem 
niniejszego artykułu będzie jeszcze przedmiotem wielu pogłębionych rozstrzygnięć 
sądowych z Sądem Najwyższym na czele. 

*  *  *

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish 
Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause

The subject of this paper concerns the admissibility of application of declaratory action stated 
in article 189 of Polish Code of Civil Procedure towards the dispute covered by the arbitration 
clause. Restriction of the Common Court’s cognition results from art. 1159 § 1 of Polish Code 
of Civil Procedure, introduced to a Polish legal system by the Act of 28.07.2005. 

The article demonstrates contradicting views of the doctrine in the analyzed subject, and 
its repercussion on the Polish judiciary. 

The second part of the article contains an analysis of judgements issued by the Court 
of Appeal in Cracow and the Polish Supreme Court hearing the case regarding the demand 
of invalidity of the arbitration clause based on article 189 of Polish Code of Civil Procedure.
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