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przedawnienia roszczeń dochodzonych 
w tym postępowaniu
Wstęp

Swoista ramowość i elastyczność, a miejscami wręcz ogólnikowość przepisów Części V 
KPC o postępowaniu przed sądem polubownym pozostaje w ścisłym związku z zasadą 
autonomii woli, będącą fundamentem instytucji sądownictwa polubownego, a ściślej 
z autonomią proceduralną postępowania arbitrażowego względem regulacji postępo-
wania cywilnego sądowego. Ramowość ta pozostawia bowiem stronom postępowania 
arbitrażowego szeroką przestrzeń, która pozwala na ukształtowanie przez nie zasad i spo-
sobu procedowania przed sądem polubownym (art. 1184 § 1 KPC) w sposób adekwatny 
do specyfiki zaistniałego pomiędzy nimi sporu bądź stosunku prawnego, na gruncie 
którego mogą powstać spory w przyszłości, objętych zapisem na sąd polubowny, a także 
ich osobistych preferencji i potrzeb. Elastyczność ta, będąc warunkiem koniecznym dla 
ukształtowania postępowania arbitrażowego jako realnej alternatywy dla sądowego po-
stępowania cywilnego (a patrząc bardziej realistycznie – wartościowego uzupełnienia 
wachlarza dostępnych dla uczestników obrotu instrumentów rozwiązywania sporów 
oraz dochodzenia ochrony prawnej w sprawach cywilnych), a zarazem jednym z istot-
nych atutów sądownictwa polubownego na tle postępowania przed sądem państwowym, 
w pewnych przypadkach stanowi jednak również źródło istotnych problemów prawnych, 
związanych z niepewnością co do właściwego sposobu wypełniania luk (pozornych bądź 
rzeczywistych) w obowiązującym materiale normatywnym w procesie stosowania prawa 
arbitrażowego.

Dobrą egzemplifikacją zasygnalizowanego powyżej fenomenu jest kwestia wpływu 
cofnięcia pozwu w postępowaniu arbitrażowym na materialno-prawne skutki powiązane 
z wszczęciem tego postępowania (w tym zwłaszcza przerwę przedawnienia roszczenia 
dochodzonego w jego ramach). O ile bowiem w prawie polskim, na gruncie procesu cy-
wilnego skutki cofnięcia pozwu w ww. zakresie zostały unormowane wprost w art. 203 
§ 2 zd. pierwsze KPC, o tyle art. 1198 pkt 1 KPC odnoszący się do dopuszczalności oraz 
konsekwencji cofnięcia pozwu w postępowaniu arbitrażowym w przedmiotowej kwestii 
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milczy. Nie przesądzając w tym miejscu ewentualnej dopuszczalności takiego zabiegu, 
już na wstępie wskazać należy, że uregulowania następstw skutecznego cofnięcia pozwu 
dla materialno-prawnych skutków wytoczenia powództwa na próżno szukać również 
w regulaminach wiodących polskich instytucji arbitrażowych 1. 

Mając na względzie doniosłość teoretyczną i praktyczną tej – nieanalizowanej dotych-
czas bliżej w piśmiennictwie – kwestii 2, celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
możliwych w tym zakresie rozwiązań, ich ewaluacja, a następnie próba sformułowania 
stanowiska co do wpływu cofnięcia pozwu w postępowaniu arbitrażowym na przerwę 
przedawnienia roszczenia, będącą najbardziej reprezentatywnym (bo najpowszechniej-
szym) i przez to praktycznie najbardziej doniosłym materialno-prawnym skutkiem wy-
toczenia powództwa w polskim porządku prawnym 3. Ze względu przy tym na ramy 
niniejszego artykułu, dla uproszczenia analizy, zawarte w nim rozważania zasadniczo 
prowadzone będą przy przyjęciu założenia, że to prawo polskie stanowi właściwe dla 
danego postępowania lex loci arbitri (Część V KPC), a także prawo materialne właściwe 
dla spornego stosunku. 

1 Zob. § 32 ust. 2–3 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej z 1.1.2015 r. (dalej jako: regulamin SA KIG); § 29 ust. 1 i 3 Regulaminu Sądu Arbitrażowego 
przy Konfederacji LEWIATAN z 1.3.2012 r. (dalej jako: regulamin LEWIATAN); § 13 i 20 Regulaminu Sądu 
Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: regulamin SP IPH Kraków); § 24 i 31 
lit. a Regulaminu Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej z 6.4.2016 r. 
(dalej jako: regulamin SAPC w Łodzi). Na tle ww. regulacji niewątpliwie wyróżnia się rozwiązanie przyjęte w § 13 
regulaminu SP IPH Kraków, w myśl którego w razie cofnięcia jeszcze nieopłaconego pozwu, sprawę uważa się 
za niewszczętą. Sformułowanie to zdaje się bowiem pośrednio wskazywać na intencję zniweczenia wszelkich 
skutków wiążących się z wniesieniem nieopłaconego pozwu, co odpowiadałoby wprost skutkom cofnięcia pozwu 
w procesie na gruncie art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC.

2 Jedynymi wyraźnymi wypowiedziami w tym przedmiocie zdają się być poglądy wyrażone przez A. Jur-
cewicza i M. Tomaszewskiego. Według M. Jurcewicza, pomimo że przepisy Części V KPC nie zawierają odpo-
wiednika art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC, zgodnie z którym pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków jakie 
ustawa wiąże z jego wniesieniem, to reguła ta obowiązuje również w postępowaniu przed sądem arbitrażowym; 
zob. tenże, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Regulamin Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, 
Warszawa 2017, s. 329, Nb 22. Stanowisko to zostanie poddane szczegółowej analizie w części artykułu zatytu-
łowanej „Skuteczność cofnięcia pozwu ex tunc”. Przeciwnie, M. Tomaszewski uważa, że wobec braku wyraźnej 
regulacji tej materii w przepisach o postępowaniu przed sądem polubownym, do oceny wpływu umorzenia 
postępowania arbitrażowego na przerwę przedawnienia powstałą w związku z jego wszczęciem, z wyjątkiem 
umorzenia wynikającego z cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia, stosować należy regułę ogólną 
zawartą w art. 124 § 2 KC; tenże, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Regulamin Sądu…, s. 399, Nb 20. 
Argumenty przemawiające za tym stanowiskiem przedstawione zostały części zatytułowanej „Skuteczność 
cofnięcia pozwu ex nunc”. W piśmiennictwie brak natomiast jakichkolwiek wypowiedzi odnośnie do możli-
wości samodzielnego ustalenia przez strony postępowania arbitrażowego wpływu cofnięcia pozwu na przerwę 
przedawnienia roszczenia. Kwestia ta została poddana wnikliwej analizie w części zatytułowanej „Autonomia 
woli stron w arbitrażu a uprawnienie stron do samodzielnego unormowania skutków cofnięcia pozwu”.

3 Do najważniejszych skutków materialno-prawnych wytoczenia powództwa zalicza się na ogół przerwa-
nie biegu terminu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 KC) i zasiedzenia (art. 175 w zw. z art. 123 § 1 pkt 1 KC), 
wpływ na bieg terminów zawitych limitujących sądowe dochodzenie roszczeń (np. art. 344 § 2, art. 568 § 1, 
art. 929 i 940 § 2 KC), a także ustanie zakazu anatocyzmu (art. 482 § 1 KC); szerzej zob. m.in. W. Berutowicz, 
Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń, Warszawa 1966, s. 93 i n.; W. Broniewicz, [w:] W. Bro-
niewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014, s. 185–186; H. Dolecki, 
Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 159–160; W. Siedlecki, [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, 
Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 195–196.
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Hipotetyczne możliwości rozwiązania problemu wpływu 
cofnięcia pozwu przed sądem arbitrażowym na przerwę 
przedawnienia związaną z jego wszczęciem

W analizowanym zakresie należy rozważyć dwie zasadnicze – wzajemnie konkuren-
cyjne – możliwości rozwiązania postawionego na wstępie problemu, które będą wymagały 
szczegółowego rozważenia w dalszej części artykułu. 

Po pierwsze możliwe jest uznanie, że w obliczu braku wyraźnego unormowania kwe-
stii skutków cofnięcia pozwu w postępowaniu arbitrażowym w zakresie przerwy biegu 
przedawnienia, problem ten winien być rozwiązany na zasadach ogólnych, a zatem na pod-
stawie art. 124 § 2 KC przewidującego zakończenie przerwy przedawnienia oraz rozpoczęcie 
jego biegu na nowo po zakończeniu postępowania, w związku z którego wszczęciem doszło 
do tej przerwy. Rozwiązanie to oznaczałoby wyłącznie prospektywny skutek umorzenia 
postępowania arbitrażowego w następstwie cofnięcia pozwu dla przerwy przedawnienia 
wywołanej tym postępowaniem. Po drugie zaś, należy rozważyć możliwość aplikacji art. 203 
§ 2 zd. pierwsze KPC, dotyczącego skutków cofnięcia pozwu w procesie, do oceny skutków 
tej czynności w postępowaniu arbitrażowym na zasadzie odpowiedniego stosowania (art. 13 
§ 2 KPC), co prowadziłoby do przyjęcia, że skuteczne cofnięcie pozwu w tym postępowa-
niu (podobnie jak w procesie), znosi (tj. likwiduje z mocą ex tunc) przerwę przedawnienia 
wywołaną wszczęciem tego postępowania, a zatem posiada moc retroaktywną.

Niezależnie od zaaprobowania jednego z ww. konkurencyjnych stanowisk, konieczne 
jest wreszcie ustalenie, czy kwestia wpływu cofnięcia pozwu na przerwę biegu przedaw-
nienia mieści się w ramach autonomii woli stron postępowania przed sądem polubownym, 
a w konsekwencji czy podlega ona dyspozycji stron, umożliwiając tym samym samodzielne 
ustalenie przez strony w drodze porozumienia następstw skutecznego cofnięcia pozwu 
dla przerwy przedawnienia wywołanej wszczęciem tego postępowania, czy też przeciwnie 
– wykraczając poza ów zakres, podlega normom bezwzględnie wiążącym.

Tytułem wstępu wyjaśnienia wymaga oczywiście również, że analizowany problem 
ma znaczenie tylko w zakresie, w jakim cofnięcie pozwu nie wiąże się ze zrzeczeniem 
roszczenia. W wypadku, w którym powód cofając pozew jednocześnie zrzeka się roszcze-
nia, problem przedawnienia staje się bowiem w zasadzie bezprzedmiotowy. Niezależnie 
bowiem od koncepcji przyjętej odnośnie do przedmiotu zrzeczenia się roszczenia (roszcze-
nie materialno-prawne lub procesowe) 4, w zakresie w jakim powód zrzekł się roszczenia 

4 W polskim procesie cywilnym, na gruncie art. 203 KPC, kwestia ta budzi istotne kontrowersje w litera-
turze; zamiast wielu zob. na ten temat R. Flejszar, Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa 
2016, s. 533 i n. Stanowisko o procesowym charakterze czynności zrzeczenia się roszczenia przekonująco 
uzasadnia Ł. Błaszczak; zob. tenże, Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Wrocław 
2017, s. 89 i n., s. 202 i n., s. 281. Przegląd stanowisk na temat charakteru prawnego zrzeczenia się roszczenia 
w literaturze obcej zob. P. Rylski, K. Weitz, Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnopo-
równwczym, [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana 
Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1243 i n. Problem natury prawnej zrzeczenia się roszczenia, 
jego skutków materialno-prawnych i procesowych oraz związków z cofnięciem pozwu dostrzeżony został 
również na gruncie postępowania arbitrażowego; zob. W. Jurcewicz, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), 
Regulamin Sądu…, s. 330–331, Nb 25–29.
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objętego cofniętym powództwem, skuteczne dokonanie tej czynności pozbawia powoda 
możliwości skutecznego poszukiwania ochrony prawnej w ponownie wszczętym postę-
powaniu. Nie powinno przy tym budzić wątpliwości, że pomimo braku wyraźnego unor-
mowania tej problematyki w Części V KPC ze względu na szeroki zakres autonomii woli 
stron w postępowaniu arbitrażowym, a w konsekwencji również istotne znaczenie zasady 
dyspozycyjności (w ujęciu formalnym i materialnym) w tym postępowaniu, co do  zasady 
cofnięcie pozwu wniesionego przed sądem polubownym, możliwe jest zarówno ze zrze-
czeniem się, jak i bez zrzeczenia się roszczenia 5. Uznając przy tym art. 1190 pkt 1 KPC 

5 Szerzej zob. na ten temat w szczególności A. Oklejak, R. Flejszar, Zasada dyspozycyjności w postępowa-
niu przed sądem polubownym, ADR 2011, Nr 4, s. 54–55. Według T. Erecińskiego, pomimo że art. 1190 pkt 1 
KPC nie rozróżnia cofnięcia pozwu i zrzeczenia się roszczenia, przyjąć należy, że gdyby powód zrzekł się 
roszczenia w postępowaniu przed sądem polubownym, czynność ta obejmie swoim zakresem także cofnięcie 
pozwu; tenże, [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom VI. Międzynarodowe 
postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2017, s. 977, uw. 2. Stanowisko to nawią-
zuje wyraźnie do przeważającego na gruncie polskiego procesu cywilnego (choć dyskusyjnego) poglądu 
o niedopuszczalności samodzielnego zrzeczenia się roszczenia. W najnowszej literaturze zob. przykładowo 
stanowisko Ł. Błaszczaka, według którego oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia złożone samodzielnie 
(bez równoczesnego cofnięcia pozwu) zawiera w sobie implicite cofnięcie pozwu; tenże, Charakter…, s. 281. 
Nie do przyjęcia wydaje się być natomiast stanowisko, że cofnięcie pozwu w postępowaniu arbitrażowym 
wiąże się zawsze implicite ze zrzeczeniem się roszczenia (odmiennie jak się wydaje: Ł. Błaszczak, M. Ludwik, 
Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007 s. 180). W takim wypadku zawarte w art. 1198 pkt 1 
KPC zastrzeżenie, zgodnie z którym sąd polubowny nie umorzy postępowania pomimo cofnięcia pozwu, 
jeśli pozwany sprzeciwi się tej czynności, a sąd polubowny uzna, że ma on słuszny interes w ostatecznym 
rozstrzygnięciu sporu, byłoby jak się wydaje w znacznej mierze zbyteczne. Zrzeczenie się roszczenia przez 
powoda jest bowiem z zasady zgodne z interesem pozwanego, pozwalając mu na skuteczną obronę, w razie 
ponownego wniesienia pozwu w tej samej sprawie. Trafnie wskazuje zatem A. Jakubecki, że brak uzasadnio-
nego interesu pozwanego w sprzeciwieniu się cofnięciu pozwu, co do zasady usprawiedliwiać może właśnie 
fakt skutecznego zrzeczenia się przez powoda dochodzonego w postępowaniu polubownym roszczenia; 
tenże, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom V. Artykuły 1096–1217, 
Warszawa 2013, s. 522, uw. 2. Jeszcze bardziej stanowczo T. Strumiłło, według którego, jeżeli cofnięcie 
pozwu nie jest połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, pozwany zawsze ma interes prawny w uzyskaniu 
pewności, że powód nie będzie wszczynał kolejnych postępowań w tej samej sprawie. Jeżeli natomiast powód 
cofając pozew zrzeka się roszczenia, sytuacja ta jest dla pozwanego jednoznacznie korzystna i trudno uza-
sadnić potrzebę wydania wyroku. Według tego autora należy zatem przyjąć, że – w razie cofnięcia pozwu 
połączonego ze zrzeczeniem się roszczenia – sprzeciw pozwanego pozbawiony jest skutków prawnych i sąd 
polubowny umarza postępowanie; T. Strumiłło, [w:] J. Jankowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz. T. II. Komentarz do artykułów 730–1217, Warszawa 2015, s. 1843, Nb 3. Również A. Zieliński 
jest zdania, że w wypadku cofnięcia przez powoda pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, sprzeciw 
pozwanego pozbawiony jest skutków prawnych i tym samym sąd polubowny zawsze umorzy postępowanie; 
tenże, [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 1833, Nb 5. 
Stanowisko to zdaje się być jednak zbyt kategoryczne; tak: W. Jurcewicz, który na gruncie § 32 regulaminu 
SA KIG, słusznie wskazuje, że w razie sprzeciwu pozwanego przeciwko cofnięciu pozwu, zrzeczenie się 
roszczenia nie musi wykluczać uzasadnionego interesu (prawnego lub choćby ekonomicznego) pozwanego 
w zakończeniu sprawy wyrokiem; zob. tenże, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Regulamin Sądu…, 
s. 328–329, Nb 21–22. W pewną konfuzję wprowadza w tym zakresie regulamin LEWIATAN. Zgodnie bo-
wiem z § 29 ust. 1, Strona może cofnąć pozew bądź pozew wzajemny do czasu ukonstytuowania się Zespołu 
Orzekającego. W takim przypadku, Prezes Sądu Arbitrażowego umarza postępowanie. Paragraf 29 ust. 3 
regulaminu stanowi natomiast, że po ukonstytuowaniu się Zespołu Orzekającego, strona może cofnąć rosz-
czenie, chyba że Zespół Orzekający uzna to za niedopuszczalne z uwagi na interes drugiej strony w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia lub inne okoliczności. Zespół Orzekający rozstrzyga w przedmiocie umorzenia postępowania 
postanowieniem. Wprowadzone rozróżnienie terminologiczne („cofnięcie pozwu” a „cofnięcie roszczenia”), 
w powiązaniu z odmienną regulacją dopuszczalności tych czynności w ujęciu temporalnym (cofnięcie pozwu 
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w części odnoszącej się do przesłanek umorzenia postępowania w związku z cofnięciem 
pozwu za względnie 6 dyspozytywny, przyjąć należy, że kwestia warunków dopuszczalno-
ści cofnięcia pozwu w postępowaniu arbitrażowym (granice czasowe dopuszczalności tej 
czynności, zależność skuteczności cofnięcia pozwu od stanowiska pozwanego lub od oceny 
sądu polubownego, w tym kryteria tej oceny etc.) – zarówno bez zrzeczenia się roszczenia 
przez powoda jak i z jego zrzeczeniem – może podlegać uzgodnieniu stron, w tym również 
poprzez wybór stałego sądu polubownego regulującego tę kwestię w sposób odmienny niż 
ww. przepis (art. 1184 § 1 KPC).

Wszczęcie postępowania przed sądem polubownym 
a czynność przerywająca bieg terminu przedawnienia

Tytułem wstępu wyjaśnienia wymaga jeszcze, że o ile w postępowaniu rozpoznaw-
czym w trybie procesowym czynnością – verba legis – przedsięwziętą bezpośrednio 
w celu dochodzenia lub ustalenia roszczenia, a zatem przerywającą bieg terminu 
przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 KC) jest w każdym wypadku wytoczenie powództwa, 
które powoduje wszczęcie tego postępowania 7, o tyle w postępowaniu arbitrażowym 

możliwe do ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego, bez względu na stanowisko pozwanego, cofnięcie 
roszczenia możliwe także po tym fakcie, ale jego skuteczność uzależniona jest od oceny Zespołu Orzekają-
cego), zdaje się sugerować, że w drugim przypadku chodzi w istocie o cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się 
roszczenia w rozumieniu art. 203 § 1 KPC (ergo cofnięcie pozwu niepołączone ze zrzeczeniem się roszczenia 
po ukonstytuowaniu się Zespołu Orzekającego byłoby bezwzględnie niedopuszczalne). Kwestia ta nie jest 
jednak całkowicie jasna, a zamienne posługiwanie się pojęciem „cofnięcie pozwu” i „cofnięcie roszczenia” 
przez komentatorów regulaminu LEWIATAN, może sugerować zwykłą terminologiczną niekonsekwencję 
twórców tego regulaminu; zob. M. Jochemczak, A. Wojciechowska, [w:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, 
Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji 
Lewiatan, Warszawa 2016, s. 429–431, Nb 11–17.

6 Względnie, gdyż wydaje się, że całkowite wykluczenie dopuszczalności cofnięcia pozwu (choćby ze zrze-
czeniem się roszczenia) w postępowaniu arbitrażowym, bądź też uzależnienie jego skuteczności od arbitralnej 
(bezprzesłankowej) decyzji arbitrów (w tym niezależnie od woli pozwanego akceptującego cofnięcie pozwu), 
godziłoby w same podstawy sądownictwa polubownego (autonomię woli stron i jej procesowy wyraz w postaci 
zasady dyspozycyjności), powodując tym samym bezskuteczność takiego uregulowania.

7 Na ogół przyjmuje się jednak, że przerwanie biegu przedawnienia wskutek wniesienia pozwu w procesie 
uzależnione jest od obiektywnej zdatności tej czynności dla dochodzenia roszczenia. W rezultacie przerwa 
przedawnienia nie nastąpi w razie odrzucenia pozwu wskutek bezwzględnych przeszkód procesowych czynią-
cych postępowanie w sprawie niedopuszczalnym (art. 199 § 1 pkt 1–3 w zw. z art. 379 pkt 1–3 KPC, art. 1099 
§ 1 oraz art. 1113 zd. pierwsze KPC); zob. m.in. M. Jędrzejewska, Odrzucenie pozwu a przerwa przedaw-
nienia, PiP 1966, z. 1, s. 108; taż, Wpływ czynności procesowych na bieg przedawnienia, Warszawa 1984, 
s. 49. Z uwagi natomiast na względny charakter negatywnego skutku procesowego zapisu na sąd polubowny, 
wyrażającego się w wyłączeniu kompetencji sądu państwowego do rozpoznania sprawy dotyczącej sporu 
objętego tym zapisem, odrzucenie pozwu wskutek podniesienia zarzutu zapisu na sąd polubowny (art. 1165 
§ 1 KPC), nie spowoduje likwidacji przerwy przedawnienia wywołanej wniesieniem pozwu; M. Górowski, 
[w:] A. Marciniak, K.  Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2016, s. 990, 
Nb 15; M. Jędrzejewska, K. Weitz, [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. 
Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016, s. 153, uw. 20; P. Machnikowski, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 290, Nb 9; M. Pyziak-Szafnicka, [w:] M. Pyziak-Szafnicka, P. Księ-
żak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014, s. 1212–1213. Jeszcze szerzej S. Dmowski 
i K. Kołakowski uznając, że o wywołaniu skutków materialno-prawnych przez wniesienie pozwu, który został 
odrzucony, można mówić jedynie w przypadku, gdy odrzucenie to było w świetle obowiązujących przepisów 
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stosownie do art. 1186 zd. pierwsze KPC 8, w braku odmiennego uzgodnienia stron 9, 
postępowanie przed sądem polubownym rozpoczyna się w dniu doręczenia pozwanemu 
wezwania na arbitraż, tj. pisma powoda zawierającego żądanie rozpoznania sprawy 
w postępowaniu przed sądem polubownym. W konsekwencji tego unormowania, w pi-
śmiennictwie zdaje się przeważać pogląd, że w razie braku odmiennego określenia 
chwili wszczęcia postępowania przez strony (tj. wyłączenia stosowania art. 1196 KPC 
lub jego modyfikacji), czynnością przerywającą bieg przedawnienia w postępowaniu ar-
bitrażowym co do zasady będzie właśnie wezwanie na arbitraż, a nie wniesienie pozwu 

nieuzasadnione (błędne); zob. tenże, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, 
Warszawa 2010, s. 1148, Nb 38. Przeciwnie T. Żyznowski, zdaniem którego w związku z milczeniem ustawy, 
przyjąć należy zasadę, że odrzucenie pozwu nie uchyla materialno-prawnych skutków, jakie ustawa wiąże 
z wytoczeniem powództwa; zob. tenże, [w:] T. Wiśniewski, H. Dolecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366, Warszawa 2013, s. 758, uw. 11.

8 Rozwiązanie to zostało recypowane z art. 21 ustawy modelowej UNCITRAL z 1985 r. w sprawie mię-
dzynarodowego arbitrażu handlowego (dalej jako: ustawa modelowa), w ramach reformy polskiego prawa 
arbitrażowego przeprowadzonej na mocy ustawy z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478), zmieniającej KPC z dniem 17.10.2005 r. Szerzej na temat wprowadzo-
nych wówczas zmian zmierzających do implementacji międzynarodowych standardów przyjętych w prawie 
modelowym zob. K. Falkiewicz, R.L. Kwaśnicki, Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu 
postępowania cywilnego, PPH 2005, Nr 11, s. 32 i n.; T. Kurnicki, Znowelizowane postępowanie przed sądem 
polubownym, MoP 2005, Nr 22, s. 1120 i n. W poprzednim stanie prawnym Księga III, Części I KPC nie 
zawierała przepisu określającego jednoznacznie sposób oraz chwilę wszczęcia postępowania arbitrażowego, 
w konsekwencji pozostawiając tę kwestię w gestii stron i arbitrów, regulaminów stałych sądów polubownych 
oraz arbitrażowej praktyki; zob. na ten temat przykładowo T. Szurski, Podstawowe aspekty arbitrażowego 
rozstrzygania sporów, PUG 1999, Nr 3, s. 9.

9 Uzgodnienie to może być dokonane w zapisie na sąd polubowny, oddzielnej umowie stron regulującej 
zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym zawartej przed wszczęciem, bądź w toku postępowania, 
albo też implicite przez wybór stałego sądu polubownego lub procedowania w oparciu o istniejący regulamin 
jednej z instytucji arbitrażowych albo regulamin arbitrażu ad hoc regulujący kwestię wszczęcia postępowania 
arbitrażowego w sposób odmienny niż art. 1186 KPC. Dyspozytywny charakter tego przepisu oznacza zatem 
w szczególności, że strony umowy o arbitraż mogą wyłączyć jego zastosowanie i przyjąć, że wszczęcie postę-
powania przed sądem polubownym następuje poprzez wniesienie pozwu albo że do tego wszczęcia dojdzie 
dopiero poprzez doręczenie pozwu arbitrom powołanym przez strony, a nawet doręczenie odpisu pozwu 
pozwanemu, czy też ukonstytuowanie się sądu arbitrażowego; zob. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo…, 
Warszawa 2007 s. 151–152; A. Jakubecki, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks…, t. V, s. 497, uw. 1; 
W. Jurcewicz, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Regulamin Sądu…, s. 224, Nb 2; A. Oklejak, R. Flejszar, 
Zasada…, s. 49; T. Wiśniewski, M. Hauser-Morel, [w:] A. Szumański (red.), System Prawa Handlowego. T. 8: 
Arbitraż handlowy, Warszawa 2015, s. 561–562, Nb 90, s. 621, Nb 61; A. Zielony, Wszczęcie postępowania przed 
sądem polubownym, PS 2008, Nr 3, s. 7–8; J. Zawadzka, [w:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Postępowanie…, 
s. 236–237, uw. 3–5. Na wątpliwości co do zakresu swobody stron odnośnie do ukształtowania chwili wszczęcia 
postępowania w sposób odmienny niż wynika to z art. 1186 KPC wskazali T. Ereciński i K. Weitz. Zdaniem 
tych autorów dyskusyjne jest, czy strony mogą całkowicie wyłączyć stosowanie instytucji wezwania na arbitraż, 
czy tylko w drodze porozumienia kształtować poszczególne jego elementy; zob. T. Ereciński, K. Weitz, Sąd 
arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 294; T. Ereciński [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks…, t. VI, 2017, s. 945, uw. 2. 
W świetle brzmienia przepisu oraz praktyki funkcjonowania stałych sądów polubownych, z których więk-
szość faktycznie zrezygnowała z wezwania na arbitraż, wiążąc wszczęcie postępowania z wniesieniem pozwu 
(zob. przypis Nr 20 poniżej), bądź też de facto połączyła wezwania na arbitraż w jednej czynności procesowej 
z pozwem (zob. przypis Nr 21 poniżej), wątpliwości te nie wydają się być uzasadnione. Stanowisko o nieza-
sadności ww. zastrzeżeń ostatecznie podziela również T. Ereciński, powołując się także na sposób wykładni 
art. 21 ustawy modelowej, który zakłada pełną swobodę stron w ustaleniu chwili wszczęcia postępowania; 
zob. T. Ereciński [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks…, t. VI, 2017, s. 945, uw. 2.
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jako czynność następcza i odrębna względem ww. wezwania 10. Stosownie do art. 1188 
§ 1 KPC wniesienie pozwu powinno nastąpić w terminie uzgodnionym przez strony lub, 
jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w terminie wyznaczonym przez sąd polubowny 11. 
Zgodnie z art. 1190 § 1 KPC, uchybienie terminowi do wniesienia pozwu spowoduje 
umorzenia postępowania przez sąd polubowny, chyba że powód usprawiedliwi swoją 
bezczynność (art. 1190 § 4 KPC) 12. 

Wydaje się jednak, że wbrew przeważającemu stanowisku, ze względu na charakter 
wezwania na arbitraż, w istocie rzeczy, wystąpienie materialno-prawnego skutku jego 
doręczenia polegającego na przerwaniu przerwy przedawnienia, warunkowane jest pra-
widłowym wniesieniem pozwu w terminie uzgodnionym przez strony, bądź zakreślonym 
przez sąd polubowny 13. Dopiero bowiem skuteczne wytoczenie  powództwa (czynność 

10 Tak: Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo…, s. 153; R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831–18315 KPC). 
Komentarz, Warszawa 2006, s. 216; P. Sobolewski, komentarz do art. 123 KC, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, Warszawa 2017, uw. 28. Znaczna część autorów uzależnia jednak materialno-prawną 
skuteczność wezwania na arbitraż od dostatecznego sprecyzowania w nim żądania poprzez skonkretyzowanie 
roszczenia wraz z jego podstawą faktyczną. Sytuacja taka nie zawsze musi mieć miejsce, albowiem w myśl 
art. 1186 zd. drugie KPC wezwanie na arbitraż nie musi precyzować żądania – wystarczy, że dokładnie określa 
strony i przedmiot sporu oraz wskazuje zapis na sąd polubowny, na podstawie którego postępowanie ma być 
prowadzone, a także zawiera wyznaczenie arbitra, jeżeli należy to do strony, która dokonuje wezwania na ar-
bitraż. Zdaniem ww. autorów, w sytuacji w której wezwanie na arbitraż nie precyzuje dostatecznie żądania, 
skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia nastąpi dopiero wraz z chwilą wniesienia pozwu; zob. A. Bie-
liński, [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz. Art. 1096–1217, War-
szawa 2017, s. 648, Nb 4; Ł. Błaszczak, Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, 
s. 154, przypis Nr 290; T. Ereciński, K. Weitz, Sąd…, s. 298; A. Jakubecki, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), 
Kodeks…, t. V, s. 499, uw. 4; W. Jurcewicz, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Regulamin Sądu…, s. 229, 
Nb 23; T. Strumiłło, [w:] J. Jankowski (red.), Kodeks…, t. II, s. 1830. Nieco odmiennie A. Zielony, według którego 
jeśli wezwanie na arbitraż nie określa dokładnie żądania powoda, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia 
uzależnione jest od wniesienia pozwu zgodnie z dyspozycją art. 1188 § 1 KPC, co pozwala dookreślić zakres 
przedmiotowy przerwy przedawnienia (tj. roszczenie, którego ono dotyczy), jednakże chwilę wystąpienia tej 
przerwy należy ustalić retroaktywnie, tj. w oparciu o dzień doręczenia wezwania na arbitraż; zob. A. Zielony, 
Wszczęcie…, s. 23–24. Tak też: T. Wiśniewski, M. Hauser-Morel, [w:] A. Szumański (red.), System…, s. 562, 
Nb 90. Całkowicie przeciwne zapatrywanie w stosunku do ww. wymienionych prezentuje K. Piasecki, według 
którego wezwanie na arbitraż nie wywołuje żadnych skutków materialno-prawnych, gdyż ma ono jedynie 
charakter czynności procesowej, powodującej nawiązanie między stronami umowy arbitrażowej realnej więzi 
procesowej; K. Piasecki, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. III, Warszawa 
2007, s. 295, Nb 4. Wskazać wreszcie należy, że do przerwania biegu przedawnienia może dojść także we 
wcześniejszym czasie, tj. przed doręczeniem wezwania na arbitraż, choćby za sprawą wniesienia do sądu 
państwowego wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, które będzie następnie dochodzone przed 
sądem polubownym albo poprzez uprzednie wszczęcie postępowania pojednawczego przed sądem państwo-
wym w trybie art. 185 § 1 KPC; zob. m.in. wyr. SN z 28.6.2006 r., III CZP 42/06, OSNC 2007, Nr 4, poz. 54. 
W literaturze: T. Ereciński, K. Weitz, Sąd…, s. 298; T. Ereciński, [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks…, t. VI, s. 948, 
uw. 9; J. Kuźmicka-Sulikowska, Zapis na sąd polubowny i postępowanie przed tym sądem a przerwanie biegu 
przedawnienia roszczeń, ADR 2010, Nr 4, s. 23; T. Strumiłło, [w:] J. Jankowski (red.), Kodeks…, t. II, s. 1830. 

11 Przepis ten oparty jest ściśle na art. 23 ust. 1 ustawy modelowej.
12 Przepis ten jest odpowiednikiem art. 25 lit. a ustawy modelowej, przy czym ustawa modelowa nie 

przewiduje w tym wypadku zastrzeżenia o możliwości odstąpienia przez sąd od umorzenia postępowania, 
jeżeli powód usprawiedliwi swoją bezczynność. Jak wynika jednak wprost z art. 1190 § 4 KPC, przepis ten ma 
charakter dyspozytywny i jako taki może być przez strony wyłączony.

13 Podobnie jak na gruncie procesu cywilnego (zob. przypis Nr 7 powyżej) skutek w postaci przerwy 
przedawnienia należy wiązać z obiektywną możliwością zainicjowania przez daną czynność postępowania 
zmierzającego do udzielenia ochrony prawnej dochodzonemu w nim roszczeniu. Przyjąć bowiem należy, 
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adresowana stricte do sądu arbitrażowego) pozwala na nadanie sprawie biegu, a zatem 
w braku należytego dokonania tej czynności trudno uznać, że samo doręczenie wezwania 
na arbitraż pozwanemu (czynność adresowana przede wszystkim do pozwanego), stanowi 
akt dostatecznie stanowczy dla wywołania skutków, o których mowa w art. 123 KC 14. 

że ratio legis art. 123 § 1 pkt 1 KC zakłada poddanie ochronie wyłącznie wierzycieli dbających należycie 
o swoje interesy, a zatem podejmujących czynności obiektywnie zmierzające (zdatne) do realizacji przysłu-
gujących im roszczeń oraz działających w tym właśnie celu (element subiektywny). Zasadniczo przyjmuje 
się zatem, że przerwanie biegu przedawnienia przez wszczęcie postępowania przed sądem polubownym, 
zależne jest od istnienia, ważności oraz skuteczności zapisu na sąd polubowny; tak trafnie co do wymogu 
skuteczności zapisu na sąd polubowny, jako przesłanki przerwania przedawnienia przez wszczęcie postępo-
wania arbitrażowego SN w wyr. z 18.2.2005 r., V CK 467/04, MoP 2005, Nr 6, s. 275. W literaturze zob. m.in. 
Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo…, s. 153; T. Ereciński, K. Weitz, Sąd…, s. 298. Krytycznie na temat 
tego stanowiska, wskazując na jego nadmierny rygoryzm, w sytuacjach w których istnienie, ważność oraz 
skuteczność zapisu na sąd polubowny, a także jego zakres ratione personae i ratione materiae budzi wątpli-
wości, bądź też okaże się sporny (przy czym spór ten nierzadko definitywnie rozstrzygany jest dopiero po 
dłuższym czasie przez sąd państwowy w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego 
lub w postępowaniu delibacyjnym (W. Jurcewicz, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Regulamin Sądu…, 
s. 231–233, Nb 16–29; P. Nowaczyk, [w:] P. Nowaczyk, A. Szumański, M. Szymańska, Regulamin arbitrażowy 
UNCITRAL. Komentarz, Warszawa 2014, s. 75 i n.; M. Zacharasiewicz, J. Zrałek, Nieskuteczność przerwa-
nia biegu terminu przedawnienia w przypadku wniesienia pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe 
lub państwowe, PS 2015, Nr 4, s. 79 i n.). Zdaniem tych autorów, w takich sytuacjach nie można zasadnie 
oczekiwać od powoda, aby ten zrezygnował z drogi arbitrażowej i wniósł pozew do sądu powszechnego, 
tylko po to, aby nie narażać się na ryzyko przedawnienia roszczenia. Autorzy Ci wskazują również słusznie, 
że wszczynając postępowanie przed sądem polubownym bez ważnego i skutecznego zapisu na sąd polu-
bowny lub z przekroczeniem jego zakresu, powód może „liczyć”, że pozwany potwierdzi właściwość sądu 
polubownego w sposób wyraźny (na co zezwala wiele regulaminów stałych sądów polubownych), bądź 
też uzna właściwość sądu arbitrażowego, choćby w sposób konkludentny, tj. nie podnosząc stosownego 
zarzutu w toku postępowania (art. 1193 KPC). Interesujące rozwiązanie tego problemu zawiera austriackie 
prawo arbitrażowe (§ 5844 austriackiego ZPO), które przewiduje, że w wypadku niezwłocznego wytoczenia 
powództwa przed właściwym sądem państwowym po zakończeniu postępowania arbitrażowego wskutek 
braku właściwości sądu polubownego, względnie po uchyleniu wyroku sądu polubownego na tej podstawie, 
skutki wytoczenia powództwa przed sądem polubownym zostają zachowane. Wydaje się, że dla zapewnienia 
większej pewności prawa arbitrażowego rozwiązanie to winno być recypowane również w Polsce, jednak-
że z zastąpieniem nieostrej klauzuli „niezwłoczności”, precyzyjnym terminem 3 miesięcy na wytoczenie 
powództwa przed sądem krajowym. Termin 3 miesięcy nawiązywałby do podobnej konstrukcji przyjętej 
na gruncie mediacji w art. 1836 § 3 KPC. Szerzej na ten temat zob. W. Jurcewicz, [w:] M. Łaszczuk, A. Szu-
mański (red.), Regulamin Sądu…, s. 233–234, Nb 21–22.

14 T. Ereciński podnosi, że nawet dokładne określenie w wezwaniu na arbitraż żądania oraz jego oko-
liczności faktycznych, a zatem zawarcie w nim istoty powództwa (petitum + causa petendi) nie może być 
utożsamiane z wniesieniem pozwu, ponieważ nie jest ono kierowane do sądu polubownego; zob. tenże, 
[w:] T. Ereciński (red.), Kodeks…, t. VI, s. 946, uw. 3. Na marginesie należy więc zauważyć, że istotnie w zde-
cydowanej większości przypadków wezwanie na arbitraż dokonywane jest jeszcze przed ukonstytuowaniem 
się sądu polubownego (w myśl art. 1186 zd. drugie KPC czynność ta powinna zawierać m.in. wyznaczenie 
arbitra, jeżeli należy to do strony, która dokonuje wezwania na arbitraż). Stosując literalną wykładnię 
art. 123 § 1 pkt 1 KC można by zatem z powyższego wywieść, że doręczenie wezwania na arbitraż nie może 
być poczytywane za „czynność przed sądem polubownym”. Tymczasem, w myśl ww. przepisu, tylko taka 
czynność „przedsięwzięta bezpośrednio w celu” dochodzenia roszczenia może prowadzić do przerwania 
przedawnienia. Tak też J. Kuźmicka-Sulikowska, według której doręczenie pozwanemu wezwania na arbitraż 
będzie przerywać bieg terminu przedawnienia, jeżeli precyzuje dostatecznie żądanie oraz o ile dokonywa-
ne jest po ukonstytuowaniu się sądu polubownego. W przeciwnym wypadku czynnością, o której mowa 
w art. 123 § 1 pkt 1 KC będzie dopiero wytoczenie powództwa przed sądem polubownym; zob. taż, Zapis…, 
s. 25–26. Argument ten nie jest jednak w pełni trafny, jeżeli wziąć pod uwagę, że w arbitrażu instytucjonal-
nym, w większości przypadków również wniesienie pozwu następuje jeszcze przed zakończeniem procedury 
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O ile zatem postępowanie przed sądem polubownym formalnie zostaje wszczęte już 
w dniu doręczenia pozwanemu wezwania na arbitraż (w tym samym momencie powstaje 
również stan sprawy w toku – lis pendens arbitralis), to „właściwe” postępowanie ar-
bitrażowe rozpoczyna się dopiero z chwilą wniesienia pozwu 15. Jeśli bowiem przyjąć, 
że „istnienie pozwu jest niezbędną przesłanką rozstrzygnięcia sporu w postępowa-
niu arbitrażowym” 16, to trudno jest zaakceptować, że w braku następczego dokonania 
tej czynności, samo wezwanie na arbitraż może być uznane za czynność rzeczywiście 
przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia roszczenia 17. Wniesie-
nie pozwu „dopełnia” zatem niejako wezwanie na arbitraż, pozwalając na nadanie mu 
materialno-prawnych skutków z mocą wsteczną, tj. od chwili doręczenia pozwanemu 
tego wezwania 18. W wypadku zatem umorzenia postępowania arbitrażowego wskutek 
braku skutecznego wniesienia pozwu w terminie, przyjąć należy że wezwanie na arbi-
traż nie uzyska przymiotu czynności przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia 
lub ustalenia roszczenia i tym samym nie spowoduje przerwy biegu przedawnienia 
na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 KC. W tym zakresie odwołanie się per analogiam do in-
stytucji „upadku instancji” i jej skutków w procesie cywilnym (art. 182 § 2 in fine KPC) 
– pomimo pewnego podobieństwa obu sytuacji, wyrażającego się w braku niezbęd-
nego impulsu procesowego powoda, koniecznego do nadania sprawie dalszego biegu 
– nie wydaje się być konieczne 19.

powołania sądu polubownego. Często bowiem dopiero po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu, pozwany 
ma możliwość wyznaczenia arbitra; zob. W. Jurcewicz, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Regulamin 
Sądu…, s. 227–229, Nb 18–20.

15 Tak: Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo…, s. 159; R. Morek, Mediacja i arbitraż…, s. 218; T. Ereciński, 
K. Weitz, Sąd…, s. 299.

16 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd…, s. 299.
17 Stanowisko to staje się niepodważalne, jeżeli przyjąć dwa założenia: (1) że przedmiotem postępowania 

arbitrażowego, podobnie jak procesu cywilnego jest roszczenie procesowe, (2) że do zgłoszenia tego rosz-
czenia w ramach sprecyzowanego żądania pozwu (tj. żądania wydania wyroku określonej treści, zgodnej 
ze zgłoszonym roszczeniem procesowym) opartego na przytoczonych w pozwie okolicznościach faktycznych 
uzasadniających to żądanie dochodzi dopiero przez wytoczenie powództwa. Tak zdaje się A. Oklejak, R. Flej-
szar, Zasada…, s. 48–49.

18 W tym zakresie warto zwrócić uwagę na pogląd T. Wiśniewskiego i M. Hauser-Morel, którzy określają 
rozwiązanie przyjęte na gruncie art. 1186 KPC i art. 21 ustawy modelowej, „dwustopniowym pozwem”, względ-
nie „modelem dwustopniowego wszczynania postępowania arbitrażowego”; zob. T. Wiśniewski, M. Hauser-
-Morel, [w:] A. Szumański (red.), System…, s. 561, Nb 88, s. 561, Nb 91 i s. 621, Nb 62. Za niezrozumiały uznać 
należy natomiast formułowany często pogląd, że jeśli ani strony, ani arbitrzy nie określą chwili wszczęcia 
postępowania arbitrażowego, to jego wszczęcie następuje dopiero z chwilą ukonstytuowania się sądu polu-
bownego; tak: A. Zielony, Wszczęcie…, s. 13 i cytowana przez niego literatura; T. Ereciński, K. Weitz, Sąd…, 
s. 295; T. Ereciński, [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks…, t. VI, s. 946, uw. 3 Nawet gdyby jednak zaakceptować 
ten pogląd, to na gruncie art. 123 KC, ukonstytuowanie się sądu arbitrażowego – nie stanowiąc samo w sobie 
„czynności przed sądem polubownym”, nie może być w żadnym wypadku uznane za miarodajne dla ustalenia 
chwili przerwania biegu przedawnienia.

19 Na temat instytucji upadku instancji, jej genezy w polskim prawie procesowym cywilnym oraz 
skutków zob. A. Olaś, Umorzenie procesu cywilnego, Warszawa 2016, s. 363 i n. Według W. Jurcewicza 
umorzenie postępowania arbitrażowego na podstawie art. 1190 § 1 KPC (§ 38 ust. 1 pkt 2 regulaminu 
SA KIG) znosi (anuluje) wszelkie skutki, jakie wszczęcie postępowania spowodowało między stronami, 
w tym również przerwę przedawnienia. Autor ten opiera jednak ów wniosek na analogii do art. 203 § 2 
zd. pierwsze KPC, dostrzegając w zaniechaniu wniesienia pozwu przez powoda, przejaw dorozumianego 
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Natomiast w sytuacji, w której strony zrezygnowały z instytucji wezwania na arbi-
traż, przyjmując (expressis verbis lub nawet per facta concludentia), że postępowanie ar-
bitrażowe wszczyna się przez wniesienie pozwu 20, czynnością przerywającą bieg terminu 
przedawnienia będzie niewątpliwie samo wytoczenie powództwa 21.

Akceptacja stanowiska, że materialno-prawne skutki doręczenia pozwanemu wezwa-
nia na arbitraż w zakresie spowodowania przerwy przedawnienia roszczenia, uzależnione 
są od skutecznego wniesienie pozwu, pozwala w konsekwencji przyjąć, że ocena skut-
ków cofnięcia pozwu w postępowaniu arbitrażowym winna być niezależna od tego czy 
postępowanie to wszczynane jest przez wezwanie na arbitraż, czy też analogicznie jak 
w procesie – przez wniesienie pozwu.

Skuteczność cofnięcia pozwu ex nunc
Pierwszym nasuwającym się rozwiązaniem postawionego na wstępie artykułu problemu 

jest przyjęcie, że skoro kwestia wpływu cofnięcia pozwu na przerwę przedawnienia wywo-
łaną wszczęciem postępowania arbitrażowego nie została wyraźnie unormowana w prze-
pisach KPC, to w tym zakresie należy zastosować ogólny reżim ustawowy przewidziany 
w prawie cywilnym materialnym. Skoro bowiem instytucja przedawnienia roszczeń unor-
mowana została kompleksowo w Tytule VI Księgi pierwszej KC, zaś regulacja ta obejmuje 
również przerwanie biegu przedawnienia w następstwie określonych czynności  (zarówno 
procesowych jak i materialno-prawnych) wierzyciela i dłużnika (art. 123 KC) oraz kwestię 
biegu przedawnienia po jego przerwaniu, w tym także w związku z zakończeniem postępo-
wań, w których dokonano czynność skutkującą przerwą (art. 124 KC), to przepisy Kodeksu 

odstąpienia od żądania udzielenia ochrony prawnej w ramach wszczętego uprzednio postępowania, a zatem 
sytuację zbliżoną do cofnięcia pozwu; W. Jurcewicz, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Regulamin 
Sądu…, s. 230, Nb 10.

20 Rozwiązanie to tradycyjnie dominuje w regulaminach stałych sądów polubownych. Tak przykładowo: § 16 
ust. 1 regulaminu LEWIATAN, § 10 ust. 1 zd. pierwsze regulaminu SP IPH Krakowie, § 22 ust. 1 regulaminu 
SAPC w Łodzi. Na tym tle wyróżnia się zdecydowanie § 24 regulaminu SA KIG, zgodnie z którym wszczęcie 
postępowania arbitrażowego następuje przez wniesienie do Sądu Arbitrażowego pozwu lub wezwania na ar-
bitraż. Regulamin SA KIG określa szczegółowo wymagania formalne pozwu (§ 25) oraz procedurę usunięcia 
braków formalnych i fiskalnych (§ 26), a także wymagania formalne wezwania na arbitraż (§ 28 ust. 2), odsyłając 
w pozostałym zakresie (wysokość opłaty rejestracyjnej i opłaty arbitrażowej oraz procedura usunięcia braków 
formalnych i fiskalnych wezwania) do regulacji dotyczącej pozwu (§ 28 ust. 6 i 7). Poprzedni regulamin SA KIG 
z 2007 r. przewidywał natomiast, że wniesienie pozwu jest jedynym dopuszczalnym sposobem wszczęcia 
tego postępowania (§ 27 ust. 1). Wprowadzenie w nowym regulaminie alternatywy dla powoda w zakresie 
możliwości wyboru sposobu wszczęcia postępowania, uzasadniono potrzebą zapewnienia koherencji ze 
zwyczajami panującymi w arbitrażu międzynarodowym; zob. W. Jurcewicz, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański 
(red.), Regulamin Sądu…, s. 224, Nb 4.

21 Analogicznie rzecz się przedstawia w innym możliwym wariancie (występującym nierzadko w regula-
minach stałych sądów polubownych), a mianowicie wówczas, gdy pozew i wezwanie na arbitraż stanowi jedno 
pismo, względnie gdy postępowanie arbitrażowe wszczyna wezwanie na arbitraż, które musi spełniać podsta-
wowe warunki przewidziane dla pozwu (a zwłaszcza precyzować żądanie i wskazywać okoliczności faktyczne 
na których się ono opiera); zob. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo…, s. 159; T. Wiśniewski, M. Hauser-
-Morel, [w:] A. Szumański (red.), System…, s. 562, Nb 90. Przegląd rozmaitych regulacji dotyczących sposobu 
wszczęcia postępowania arbitrażowego w regulaminach wiodących zagranicznych instytucji arbitrażowych 
zob. J. Zawadzka, [w:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Postępowanie…, s. 236–237, uw. 3.
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postępowania cywilnego przewidujące odstępstwa od ww. reguł ogólnych (lex generalis) 
muszą być potraktowane jako normy szczególne (lex specialis). 

Precyzując, skoro art. 124 § 2 KC przewiduje, że w razie przerwania przedawnienia 
przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do roz-
poznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polu-
bownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie biegnie na nowo po zakończeniu 
postępowania, co oznacza ustanie przerwy przedawnienia wraz z zakończeniem postę-
powania, w związku z którym doszło do przerwy, to każdy wyjątek od tej zasady winien 
(1) posiadać wyraźną podstawę normatywną, (2) być wykładany ścieśniająco, zgodnie 
z dyrektywą interpretacyjną exceptiones non sunt extendendae 22. Takimi wyjątkami 
są niewątpliwie przepisy KPC przewidujące likwidację (zniesienie z mocą ex tunc) ma-
terialno-prawnych skutków wytoczenia powództwa w procesie, w następstwie okreś-
lonych zdarzeń procesowych prowadzących do zwrotu pozwu (art. 130 § 2 zd. drugie 
w zw. z art. 187 KPC), albo umorzenia procesu (w rezultacie skutecznego cofnięcia 
pozwu przez powoda – art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC, bądź też braku wymaganego 
impulsu procesowego powoda lub obu stron procesu oraz upływu czasu w związku 
z uprzednim zawieszeniem postępowania – art. 182 § 2 in fine KPC). Za wyjątkowym 
charakterem, a tym samym również potrzebą ścisłej wykładni tych przepisów (a zatem 
również przeciwko ich analogicznemu stosowaniu do podobnych sytuacji procesowych, 
względnie odpowiedniego stosowania do tożsamych sytuacji procesowych w innych 
postępowaniach) przemawia przy tym również wzgląd na doniosłość ich skutków w po-
staci likwidacji przerwy przedawnienia wywołanej wszczęciem postępowania w sprawie. 
Skutek ten może bowiem w praktyce pozbawić powoda możliwości uzyskania oczeki-
wanej ochrony prawnej w przyszłości w innym postępowaniu 23. Ponadto skutek ten 
wprowadza istotne odstępstwo od generalnej zasady, że skutecznie wniesiony pozew 
wywołuje wszystkie skutki prawne, które wynikają z ustawy, a więc także przerwanie 
biegu przedawnienia.

Skoro zatem w art. 1198 pkt 1 KPC dotyczącym dopuszczalności oraz konsekwencji 
cofnięcia pozwu w postępowaniu arbitrażowym, w przeciwieństwie do uregulowania od-
noszącego się do zwrotu nieuzupełnionego pozwu (art. 130 § 2 zd. drugie w zw. z art. 187 
KPC), umorzenia zawieszonego postępowania (art. 182 § 2 in fine KPC) oraz cofnięcia 

22 Tak: M. Tomaszewski, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Regulamin Sądu…, s. 399, Nb 20, opowia-
dając się za aplikacją art. 124 § 2 KC do oceny wpływu umorzenia postępowania arbitrażowego na przerwę 
przedawnienia powstałą w związku z jego wszczęciem, a przeciwko stosowaniu w tym zakresie – wg autora 
„per analogiam” i „rozszerzająco” – przepisów szczególnych zawartych w Części I KPC

23 Umorzenie postępowania jako orzeczenie niemerytoryczne, a więc nie korzystające z powagi rzeczy 
osądzonej (art. 366 w zw. z art. 1212 § 1 KPC), nie pozbawi wprawdzie nigdy powoda prawa ponownego wy-
toczenia powództwa (przed sądem powszechnym lub polubownym), poprzez stworzenie bezwzględnej prze-
szkody procesowej rei iudicatae, decydującej o niedopuszczalności postępowania w sprawie na płaszczyźnie 
procesowej, branej przez sąd pod uwagę w każdym stanie sprawy, która wyraża się odrzuceniem powództwa 
z urzędu (art. 199 § 1 pkt 2 KPC w zw. z art. 202 zd. pierwsze KPC). Tym niemniej, w rezultacie likwidacji 
przerwy przedawnienia wywołanej wniesieniem pozwu, przypisanie danemu orzeczeniu retroaktywnego 
skutku może prowadzić do pozbawienia wierzytelności powoda cechy zaskarżalności w następstwie upływu 
tego terminu. Wzięcie pod uwagę przez sąd upływu przedawnienia na zarzut pozwanego (art. 117 § 2 KC) bę-
dzie zatem skutkować oddaleniem powództwa. Szerzej na ten temat zob. A. Olaś, Umorzenie procesu…, s. 543.
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pozwu (art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC) w procesie, nie ma zastrzeżenia, że pozew nie 
wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, to a contra-
rio należy przyjąć, że przez umorzenie postępowania przed sądem polubownym w wy-
niku cofnięcia pozwu, materialno-prawne skutki jego wniesienia zostają zachowane. 
Mając przy tym na uwadze brak podstaw do zaskarżenia postanowienia o umorzeniu 
postępowania arbitrażowego na gruncie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
(zażaleniem do sądu państwowego lub skargą o jego uchylenie 24, jak i środkiem odwo-
ławczym przysługującym w ramach procedowania przed sądem polubownym 25), w braku 
wprowadzenia procedury odwoławczej (w ramach postępowania arbitrażowego) bezpo-
średnio przez strony, bądź implicite – w regulaminie stałego sądu polubownego, ustanie 
przerwy przedawnienia nastąpi już w chwili wydania przez sąd polubowny postanowienia 
o umorzeniu (art. 1199 KPC) 26.

24 W myśl art. 1205 § 1 KPC przedmiotem zaskarżenia skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego 
może być wyłącznie wyrok sądu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjąć należy, że przepis 
ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący (nie podlega wyłączeniu ani modyfikacji), zaś pojęcie „wyroku” 
obejmuje swoim zakresem wyłącznie orzeczenia o charakterze merytorycznym, tj. rozstrzygające sprawę 
co do istoty; zob. przykładowo na ten temat T. Ereciński, K. Weitz, Sąd…, s. 390–391; W. Głodowski, Skarga 
o uchylenie wyroku sądu polubownego, Warszawa–Poznań 2014, s. 47 i n. W kwestii niedopuszczalności 
zaskarżenia postanowienia sądu arbitrażowego o odrzuceniu pozwu lub umorzeniu postępowania ze względu 
na brak właściwości tego sądu wynikający z braku zapisu na sąd polubowny lub jego nieważności zażaleniem, 
bądź skargą o uchylenie; w orzecznictwie zob. wyr. Sądu Najwyższego z 28.1.2011 r., I CSK 231/10, OSNC-ZD 
2011, Nr 4, poz. 84. Na niezaskarżalność postanowienia o umorzeniu postępowania arbitrażowego skargą 
o uchylenie, ani też żadnym innym środkiem zaskarżenia wskazuje M. Tomaszewski; tenże, [w:] M. Łaszczuk, 
A. Szumański (red.), Regulamin Sądu…, s. 398, Nb 15.

25 Brak możliwości zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania arbitrażowego przed tym sądem 
wynika z faktu, że postępowanie to z zasady jest jednoinstancyjne, chyba że strony umówią się odmiennie 
– art. 1205 § 2 a contrario KPC. Powyższe czyni postanowienie o umorzeniu postępowania arbitrażowego 
prawomocnym formalnie i materialnie już w chwili jego wydania. Zgodzić się należy również z poglądem, 
że sąd arbitrażowy jest związany wydanym przezeń orzeczeniem kończącym postępowanie (lata sententia 
iudex dessinit esse iudex) i w związku z tym nie może go sam zmienić. Z chwilą wydania tego postanowienia 
obowiązki arbitrów zasadniczo ustają (art. 1199 KPC); tak: T. Ereciński, K. Weitz, Sąd…, s. 339.

26 Pogląd o ustaniu przerwy przedawnienia z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego 
postępowanie w sprawie należy uznać za dominujący w doktrynie i orzecznictwie; zob. m.in. Z. Klafkow-
ski, Przedawnienie w prawie cywilnym, Warszawa 1970, s. 110; B. Kordasiewicz, [w:] Z. Radwański (red.), 
System Prawa Prywatnego. T. 2: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2008, s. 622–623, Nb 107–108; 
P. Machnikowski, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny…, s. 293, Nb 3; S. Rudnicki, [w:] S.  Rudnicki (red.), 
Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2009, s. 539; uzasadnienie uchw. SN 
z 22.2.1973 r., III PRN 111/72, OSNCP 1974, Nr 1, poz. 12; uzasadnienie uchw. SN z 20.2.1974 r., III CZP 2/74, 
OSNCP 1975, Nr 2, poz. 18. W wypadku postępowania arbitrażowego zakończonego wyrokiem, koniec tego 
postępowania wiąże się na ogół z doręczeniem wyroku stronom (art. 1197 § 4 KPC); zob. m.in. P. Machni-
kowski, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks…, s. 293, Nb 3. Zdaniem niektórych autorów, również w razie umo-
rzenia postępowania arbitrażowego, jego zakończenie następuje dopiero z chwilą doręczenia postanowienia 
stronom, a nie z momentem jego wydania. Tak M. Jochemczak, A. Wojciechowska, [w:] B. Gessel-Kalinowska 
vel Kalisz, Postępowanie…, s. 430, uw. 14. Rozwiązanie to nie jest jednak optymalne, albowiem inaczej 
niż w wypadku wyroków (art. 1197 § 4 KPC), brak jest wyraźnego przepisu przewidującego obowiązek 
doręczenia stronom postanowienia o umorzeniu postępowania z urzędu (w arbitrażu instytucjonalnym 
zależeć to będzie od treści konkretnego regulaminu). Ustalenie chwili ustania przerwy przedawnienia 
i rozpoczęcia jego biegu na nowo może być natomiast bardziej kontrowersyjne w tych przypadkach, 
gdy na gruncie regulaminu danego stałego sądu polubownego (bądź arbitrażu ad hoc), postanowienie 
o umorzeniu postępowania wskutek cofnięcia pozwu nie jest w ogóle wymagane, zaś samo zakończenie 
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Posiłkowym (samodzielnie pozbawionym większego znaczenia) argumentem przema-
wiającym przeciwko odpowiedniemu stosowaniu art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC w postę-
powaniu arbitrażowym, jest fakt odmiennego określenia przesłanek dopuszczalności tej 
czynności w obu postępowaniach (art. 203 § 1 i 4 a art. 1198 pkt 1 KPC). Z porównania 
obu regulacji widać bowiem wyraźnie, że nie było zamysłem ustawodawcy identyczne 
unormowanie tych czynności w obu postępowaniach (w postępowaniu arbitrażowym 
brak zróżnicowania przesłanek dopuszczalności cofnięcia pozwu w zależności od tego 
czy następuje ono ze zrzeczeniem się, czy bez zrzeczenia roszczenia, brak również kontroli 
tej czynności przez sąd polubowny wedle kryteriów wskazanych w art. 203 § 4 KPC) 27. 
W rezultacie brak powtórzenia dyspozycji art. 203 § 2 zd. drugie KPC w treści art. 1198 
pkt 1 KPC, względnie brak wyraźnego odesłania do tego przepisu, może być poczyty-
wany za przejaw braku intencji stosowania tej regulacji szczególnej w postępowaniu przed 
sądem polubownym.

Skuteczność cofnięcia pozwu ex tunc
Koronny argument przemawiający za celowością odpowiedniego stosowania art. 203 

§ 2 zd. pierwsze KPC w postępowaniu arbitrażowym wydaje się być zgoła oczywisty: 
skoro istota, charakter oraz funkcja cofnięcia pozwu w procesie oraz postępowaniu arbi-
trażowym jest esencjonalnie taka sama (actus contrarius wniesienia pozwu – odwołanie 
czynności procesowej zmierzającej do udzielenia ochrony prawnej zgłoszonemu przez 
powoda roszczeniu, co pociąga za sobą rezygnację z dążenia do uzyskania tej ochrony 
w danym postępowaniu oraz wiąże się implicite z wolą niemerytorycznego zakończe-
nia postępowania przez jego umorzenie), zaś oba postępowania oparte są na zbliżonym 
(adjudykacyjnym) modelu załatwiania sporów, to różnicowanie wpływu tej czynności 
na przerwę przedawnienia wywołaną zainicjowaniem obu postępowań, nie znajduje żad-
nego racjonalnego uzasadnienia.

Ponadto skoro – analogicznie jak w wypadku cofnięcia pozwu w procesie – umorzenie 
postępowania arbitrażowego w następstwie cofnięcia pozwu bez zrzeczenia się roszcze-
nia, nie stoi na przeszkodzie ponownemu poszukiwaniu ochrony prawnej przez powoda 

postępowania wskutek cofnięcia pozwu odnotowywane jest jedynie poprzez stosowną wzmiankę arbitrów 
lub właściwego przedstawiciela danej instytucji arbitrażowej (np. sekretarza lub administratora sądu); 
zob. na ten temat T. Wiśniewski, M. Hauser-Morel, [w:] A. Szumański (red.), System…, s. 622, Nb 65. Wy-
daje się, że w takim przypadku, dla ustalenia chwili ustania przerwy przedawnienia relewantny będzie 
sam moment cofnięcia pozwu (złożenia oświadczenia w tym przedmiocie na rozprawie lub doręczenia go 
sądowi polubownemu, w wypadku cofnięcia pozwu w piśmie procesowym poza rozprawą, chyba że strony 
postanowiły inaczej – art. 1160 § 1 KPC).

27 Szerzej zob. A. Oklejak, R. Flejszar, Zasada…, s. 55–56. Według T. Erecińskiego cofnięcie pozwu, jako 
akt dyspozycyjny powoda, nie podlega w zasadzie kontroli sądu polubownego. Odmiennie T. Strumiłło, we-
dług którego w wyjątkowych sytuacjach sąd arbitrażowy może z urzędu uznać za niedopuszczalne cofnięcie 
pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia, jednakże tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, 
że wymienione czynności są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia albo zmierzają do obejścia prawa. 
W ocenie tego autora możliwość ta (choć winna być wykorzystywana jedynie wyjątkowo) stanowi swoisty 
„wentyl bezpieczeństwa”; tenże, [w:] J. Jankowski (red.), Kodeks…, t. II, s. 1844, Nb 4.
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w postępowaniu przed sądem arbitrażowym 28 lub sądem powszechnym (z zastrzeżeniem 
możliwości podniesienia przez pozwanego zarzutu zapisu na sąd polubowny – art. 1165 
KPC), to w postępowaniu tym zachowuje pełną aktualność ratio legis, które legło u pod-
staw rozwiązania przyjętego w art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC dla cofnięcia pozwu w pro-
cesie. Zastrzeżenie, że „pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże 
z wytoczeniem powództwa” ma mianowicie na celu przede wszystkim zapobieżenie mani-
pulowaniu przez powoda terminami przedawnienia roszczenia. W braku tego unormowa-
nia powód mógłby bowiem wielokrotnie składać, a następnie cofać pozew, doprowadzając 
tym samym do przedłużania terminu przedawnienia (oraz wiążącego się z tym faktem 
stanu niepewności pozwanego co do jego sytuacji prawnej), choćby ad infinitum. Kon-
sekwencja ta pozostawałaby w rażącej kolizji z celem instytucji przedawnienia, która ma 
doprowadzić do stabilizacji stosunków prawnych przez ich dostosowanie do istniejącego 
od dłuższego czasu stanu rzeczywistego, w sytuacji, w której uprawniony (wierzyciel) nie 
podejmuje stanowczych i konsekwentnych działań zmierzających do uzyskania należnej 
mu ochrony za pomocą przewidzianych ku temu instrumentów 29.

28 Nie wydaje się być trafne stanowisko, ażeby po umorzeniu postępowania wskutek cofnięcia pozwu bez 
zrzeczenia się roszczenia, ponowne wytoczenie powództwa przed sądem arbitrażowym w tej samej sprawie 
wymagało zawarcia przez strony nowego zapisu na sąd polubowny. Przeciwnie zdaje się: T. Ereciński, K. Weitz, 
Sąd…, s. 339; T. Ereciński, [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks…, t. VI, 2017, s. 979, uw. 4. Akceptacja tego stanowiska 
oznaczałaby, że na skutek zakończenia postępowania arbitrażowego w sposób formalny, zapis na sąd polubow-
ny – jako skonsumowany – wygasa. Tymczasem wniosku takiego nie da się żadną miarą wyprowadzić choćby 
z art. 1199 KPC. Wynikające z tego przepisu zakończenie obowiązków arbitrów (z zastrzeżeniem przypadków 
enumeratywnie tam wymienionych) po wydaniu wyroku albo postanowienia o umorzeniu postępowania lub 
innego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, stanowi wyłącznie potwierdzenie zasady lata 
sententia dessinit esse iudex. O ile zatem oczywiste jest, że w wypadku ponownego wytoczenia powództwa, 
proces powołania sądu polubownego (wyboru arbitra jedynego lub członków panelu arbitrów), musi być prze-
prowadzony de novo, o tyle zakończenie postępowania bez merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, co do za-
sady w żaden sposób „nie konsumuje” zapisu na sąd polubowny (może co najwyżej stanowić potwierdzenie 
jego nieistnienia, nieważności, bezskuteczności lub wygaśnięcia, np. w wypadku umorzenia postępowania 
wskutek stwierdzenia braku właściwości sądu polubownego). W myśl art. 1168 § 2 KPC, 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. Umorzenie postępowania z powodu cofnięcia pozwu nie podpada również i pod ten przepis. Jak się 
zatem wydaje, wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny w rezultacie umorzenia postępowania wskutek cofnięcia 
pozwu co do zasady wymaga wyraźnego porozumienia stron w tym przedmiocie (dokonanego w samym zapisie 
na sąd polubowny lub ex post). Argumentów za tym stanowiskiem dostarcza również dyspozycja art. 1211 
KPC, określająca losy zapisu na sąd polubowny w wypadku uchylenia jego wyroku. O braku wygaśnięcia 
zapisu na sąd polubowny wskutek umorzenia postępowania na podstawie art. 1190 § 1 KPC wypowiedzieli się 
wyraźnie A. Jakubecki i T. Strumiłło; A. Jakubecki, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks…, t. V, s. 504, 
uw. 1; T. Strumiłło, [w:] J. Jankowski (red.), Kodeks…, t. II, s. 1836, Nb 1.

29 Na temat celów instytucji przedawnienia w literaturze procesualistycznej zamiast wielu zob. M. Jędrze-
jewska, Wpływ…, s. 11 i n. Zob. także w tej kwestii T. Pałdyna, Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, 
Warszawa 2009, s. 38 i n. Argumentacja odwołująca się do funkcji oraz celów unormowania zawartego w art. 203 
§ 2 zd. pierwsze KPC, stanowiła przy tym istotny motyw rozstrzygnięcia przyjętego w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego w nieco zbliżonym do rozpatrywanego w niniejszym artykule problemu, a mianowicie wpływu 
umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek powoda (art. 825 pkt 1 KPC) na przerwę przedawnie-
nia wywołaną wszczęciem tego postępowania. W uchw. z 19.2.2015 r. (III CZP 103/14, OSNC 2014, Nr 7–8, 
poz. 72, s. 60 z glosą krytyczną M. Krakowiaka, OSP 2015, Nr 11, s. 105 oraz glosami aprobującymi A. Olasia, 
PPE 2016, Nr 1, s. 47 i n. i A. Grajewskiego, PPE 2016, Nr 12, s. 49 i n.), na podstawie art. 203 § 2 zd. pierwsze 
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Przeciwko dopuszczalności odpowiedniego zastosowania art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC 
do cofnięcia pozwu w postępowaniu arbitrażowym wystarczających argumentów nie do-
starcza wreszcie zasada autonomii proceduralnej postępowania przed sądem polubownym. 
Nie budzi wprawdzie wątpliwości, że wzgląd na autonomię sądownictwa polubownego 
jako alternatywnego (a zarazem komplementarnego względem sądowego postępowania 
cywilnego), pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przemawia mocno za koniecz-
nością zachowania wyjątkowej ostrożności i powściągliwości w zakresie odpowiedniego 
stosowania przepisów o procesie w tym postępowaniu w celu wypełniania luk w regulacji 
zawartej w Części V KPC 30. Nadużywanie art. 13 § 2 KPC w postępowaniu arbitrażowym 
– jakkolwiek w obliczu braku równie szczegółowej regulacji tego postępowania stanowi 
dla arbitrów i stron niewątpliwą pokusę „pójścia na skróty”, zwalniającą z konieczności 
samodzielnego poszukiwania rozwiązania określonych kwestii procesowych – to na ogół 
jest zjawiskiem raczej niepożądanym. Prowadzi ono bowiem do swoistego naśladownic-
twa (czy wręcz próby repliki) sądowego postępowania cywilnego w postępowaniu arbi-
trażowym, co w konsekwencji może pozbawiać ostatnią wymienioną procedurę „wartości 
dodanej” w stosunku do „tradycyjnego” procesu, ograniczając tym samym jej praktyczną 
przydatność (wynikającą z odmienności proponowanych rozwiązań), jako „uzupełnie-
nia” wachlarza zróżnicowanych instrumentów służących załatwianiu spraw cywilnych 
oraz rozstrzyganiu cywilnoprawnych sporów. Nieprzypadkowo zatem, uznając autonomię 

KPC stosowanego w postępowaniu egzekucyjnym odpowiednio (art. 13 § 2 KPC), Sąd Najwyższy stwierdził, 
że umorzenie tego postępowania na wniosek wierzyciela niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia, spo-
wodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji. Podobnie w wyr. z 19.11.2014 r. (II CSK 196/14, Biul. SN 
2015, Nr 2), rozstrzygając problem konsekwencji umorzenia postępowania egzekucyjnego ex lege wskutek 
braku wymaganej inicjatywy procesowej wierzyciela oraz upływu czasu [zob. art. 823 KPC zastąpiony z dniem 
8.9.2016 r. na mocy ustawy z 10.7.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) nowo dodanym art. 824 § 1 pkt 4 KPC], 
Sąd Najwyższy doszedł do przekonania o potrzebie odpowiedniego zastosowania w tym zakresie art. 182 
§ 2 in fine KPC regulującego skutki „upadku instancji”. Podstawą takiej oceny było stwierdzenie istotnego 
podobieństwa obu instytucji (umorzenie postępowania ze względu na brak wymaganego procesowego im-
pulsu podmiotu poszukującego ochrony prawnej oraz upływ czasu) i tym samym celowość zastosowania 
identycznego reżimu prawnego dla oceny skutków ich zastosowania dla przerwy przedawnienia wywołanej 
wszczęciem postępowania. Podobnie zob. wyr. SN z 10.10.2003 r., II CK 113/02, OSP 2004, Nr 11, poz. 141, 
s. 594 z glosą aprobującą M. Mulińskiego, OSP 2004, Nr 11 poz. 141. W piśmiennictwie tak też m.in.: J. Jagieła 
[w:] A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. T. III. Komentarz do art. 730–1088, 
Warszawa 2015, s. 452, Nb 4.

30 Tak przykładowo M. Muliński, według którego ze względu na autonomię proceduralną arbitrażu, 
wyrażoną w szczególności w art. 1159 § 1 i art. 1184 KPC, w postępowaniu przed sądem polubownym zakres 
odpowiedniego zastosowania przepisów o procesie na mocy art. 13 § 2 KPC powinien być bardzo ograniczony. 
Jeżeli bowiem postępowanie to ma stanowić alternatywny sposób załatwienia sprawy cywilnej w stosunku 
do postępowania przed sądem państwowym, to nie powinno być ono nadmiernie wzorowane na procesie; tenże, 
[w:] A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks. T. 1. Komentarz do artykułów 
1–729, Warszawa 2016, s. 133, Nb 4. Z tych samych względów J. Jagieła stwierdził, że w postępowaniu przed 
sądem polubownym przepisów KPC o procesie zasadniczo się nie stosuje; J. Jagieła, [w:] A. Marciniak, K. Piasecki 
(red.), Kodeks…, t. I, Warszawa 2016, s. 152–153, Nb 16. Zastrzeżeń do odpowiedniego stosowania przepisów 
o procesie w postępowaniu przed sądem polubownym nie wyraził H. Dolecki, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski 
(red.), Kodeks…, t. I, s. 116–117, uw. 6. T. Ereciński i A. Jakubecki wskazują natomiast słusznie, że odpowiednie 
stosowanie przepisów KPC o procesie (bądź też przepisów obcego prawa procesowego) w postępowaniu arbi-
trażowym może wynikać również z porozumienia stron; T. Ereciński, [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks…, t. VI, 
2017, s. 943 uw. 7; A. Jakubecki, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks…, t. V, s. 496, uw. 3.
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proceduralną arbitrażu, art. 1184 § 2 KPC w braku odmiennego uzgodnienia stron i z za-
strzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów normujących to postępowanie, wyraźnie 
upoważnia sąd polubowny do prowadzenia postępowania w taki sposób, jaki uzna on za 
właściwy, statuując przy tym expressis verbis brak związania sądu polubownego przepisami 
o postępowaniu przed sądem (w domyśle – przepisów o postępowaniu rozpoznawczym, 
a niekiedy również zabezpieczającym przed sądem państwowym).

Powyższe uwagi nie oznaczają wszak całkowitej niedopuszczalności sięgania do art. 13 
§ 2 KPC w postępowaniu arbitrażowym. Lege non distinguente, możliwość odpowiedniego 
stosowania przepisów o procesie dotyczy wszystkich postępowań cywilnych unormowa-
nych w pozostałych częściach Kodeksu, a zatem również – w braku wyraźnego wyłączenia 
takiej możliwości – postępowania przed sądem polubownym 31. W odniesieniu do kwe-
stii wpływu cofnięcia pozwu na przerwę przedawnienia roszczenia powstałą w związku 
z wszczęciem tego postępowania – ze względów już przedstawionych (ochrona funkcji 
przedawnienia, potrzeba zapewnienia elementarnej spójności w zakresie materialno-
-prawnych skutków analogicznych czynności procesowych w sądowym postępowaniu 
procesowym i arbitrażowym) – odpowiednie zastosowanie art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC 
w oparciu o art. 13 § 2 KPC wydaje się być przy tym ze wszech miar celowe i uzasadnione.

Niezależnie od kwestii odpowiedniego stosowania art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC, 
na podstawie art. 13 § 2 KPC w postępowaniu arbitrażowym, argumentów za uznaniem, 
że cofnięcie pozwu w tym postępowaniu skutkuje zniesieniem przerwy przedawnienia, 
wywołanej wszczęciem tego postępowania, doszukiwać się można w samym charakterze 
tej czynności, jako przejawu zasady dyspozycyjności oraz odwołalności czynności proceso-
wych, skonfrontowanym z celem instytucji przedawnienia roszczeń. Skoro bowiem cofając 
pozew powód rezygnuje z kontynuacji postępowania, a zatem z poszukiwania ochrony 
prawnej w jego ramach, brak jest uzasadnienia dla utrzymywania skutków pozwu w za-
kresie przerwania przedawnienia 32. Wręcz przeciwnie – z wzmiankowanych już powodów, 
brak przyjęcia skutku w postaci zniweczenia przerwy przedawnienia wywołanej wszczę-
ciem postępowania, stanowiłby asumpt do nadużywania instytucji cofnięcia pozwu, za-
burzając tym samym równowagę pomiędzy ochroną interesów wierzyciela i dłużnika 33. 

31 Głośnym i kontrowersyjnym przykładem odpowiedniej aplikacji przepisów o procesie w postępowaniu 
arbitrażowym jest rozstrzygnięcie zawarte w uchw. SN z 8.9.2011 r. (III CZP 41/11, OSNC 2012, Nr 2, poz. 16, 
s. 18 z glosą aprobującą A. Jaworskiego, OSP 2012, Nr 10, s. 94 i n.). W judykacie tym Sąd Najwyższy doszedł 
do przekonania, że pomimo dyspozycji art. 1159 § 2 KPC limitującej ingerencję sądu powszechnego w postę-
powanie arbitrażowe do przypadków wskazanych wyraźnie w ustawie oraz braku wyraźnego dopuszczenia 
zażalenia na postanowienie sądu o odmowie wyłączenia arbitra sądu polubownego w art. 1176 KPC regulu-
jącym tę materię, na postanowienie sądu powszechnego, jako sądu pierwszej instancji, oddalające wniosek 
o wyłączenie arbitra przysługuje zażalenie w oparciu o art. 394 § 1 pkt 10 w zw. z art. 13 § 2 KPC.

32 Argument ten podnosi słusznie W. Jurcewicz zaznaczając, że cofając pozew, powód rezygnuje z do-
chodzenia objętego nim roszczenia, w konsekwencji czego uzasadnione jest przyjęcie, że rezygnuje również 
z wszystkich konsekwencji, jakie spowodowało wniesienie pozwu; tenże, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański 
(red.), Regulamin Sądu…, s. 329, Nb 22.

33 Sposobem na przywrócenie równowagi w tym zakresie – w wypadku akceptacji poglądu przedstawio-
nego w poprzednim punkcie – byłoby uwzględnienie negatywnych konsekwencji braku retroaktywnej mocy 
umorzenia postępowania wskutek cofnięcia pozwu, na płaszczyźnie oceny przez sąd polubowny zgodności 
tej czynności ze słusznym interesem powoda, w wypadku sprzeciwu pozwanego przeciwko cofnięciu pozwu 
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Jak się wreszcie wydaje, to właśnie ww. względy zadecydowały o uzależnieniu w doktrynie 
i orzecznictwie materialno-prawnej skuteczności zainicjowania postępowania pod wzglę-
dem przerwy przedawnienia roszczenia (zarówno w procesie jak i postępowaniu przed 
sądem polubownym) od obiektywnej zdatności tej czynności do spowodowania udzielenia 
ochrony prawnej 34. Jak już bowiem podniesiono, art. 123 KC powinien chronić jedynie 
wierzyciela wykazującego się odpowiednią starannością w dochodzeniu swoich praw do-
tyczących roszczenia zagrożonego przedawnieniem. Cofnięcie pozwu, a zatem rezygnację 
z dochodzenia roszczenia w danym postępowaniu, trudno jest poczytywać za zachowanie 
odpowiadające ww. wzorcowi.

Autonomia woli stron w arbitrażu a uprawnienie stron 
do samodzielnego unormowania skutków cofnięcia pozwu

W obliczu przeważających argumentów przemawiających za uznaniem zasadności 
odpowiedniego stosowania w postępowaniu arbitrażowym art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC 
do oceny skutków cofnięcia pozwu w tym postępowaniu w zakresie wpływu na przerwę 
przedawnienia, do rozstrzygnięcia pozostała jeszcze kwestia oceny statusu tej regulacji 
na gruncie postępowania przed sądem polubownym. Chodzi mianowicie o ustalenie, 
czy w postępowaniu arbitrażowym strony mogą samodzielnie określić wpływ cofnięcia 
pozwu na przerwę przedawnienia roszczenia wywołaną wszczęciem tego postępowania 
w sposób odmienny niż przewiduje to ww. przepis, czy przeciwnie – art. 203 § 2 zd. pierw-
sze KPC stosowany odpowiednio zachowuje w postępowaniu przed sądem polubownym 
walor normy ius cogens.

Za stanowiskiem o dopuszczalności samodzielnego uregulowania przez strony 
wpływu cofnięcia pozwu na przerwę przedawnienia wywołaną wszczęciem postępowania 
arbitrażowego, przemawia zasada autonomii woli stron, będąca podstawą całej instytucji 
sądownictwa polubownego. W ramach arbitrażu zasada ta wyraża się w szczególności 
w dobrowolnym zawarciu przez strony zapisu na sąd polubowny, stanowiącym konieczną 
podstawą kompetencji sądu arbitrażowego do rozstrzygnięcia określonej sprawy lub spraw 
wynikłych z oznaczonego stosunku prawnego (art. 1161 § 1 KPC), jak również w pra-
wie stron do: określenia miejsca (prawnego forum) postępowania przed sądem polu-
bownym (art. 1155 § 1 KPC), określenia liczby oraz sposobu wyboru arbitrów (art. 1169 
§ 1 i art. 1171 § 1–3 KPC), uzgodnienia zasad i sposobu postępowania przed sądem po-
lubownym w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów legi fori (art. 1184 § 1 
KPC), upoważnienia arbitrów do rozstrzygnięcia sprawy według ogólnych zasad prawa 
lub zasad słuszności, zamiast przepisów prawa materialnego właściwego dla danego sto-
sunku (art. 1194 § 1 KPC). 

(art. 1198 pkt 1 KPC). Możliwość ponownego wytoczenia przez powoda powództwa o nieprzedawnione 
roszczenie i tym samym powtórnego zaangażowania pozwanego w ten sam spór, w sytuacji zainteresowania 
pozwanego ostatecznym osądzeniem sprawy, na ogół oznaczać powinno sprzeczność tej czynności z uzasad-
nionym interesem pozwanego leżącym w definitywnym rozstrzygnięciu sporu.

34 Zob. w tej kwestii przypisy Nr 7 i 13 powyżej.
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Z punktu widzenia próby obrony tezy o możliwości określenia przez strony wpływu 
cofnięcia pozwu na przerwę przedawnienia wywołaną wszczęciem postępowania arbi-
trażowego w sposób odmienny niż wynika to z art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC, szczególnie 
istotny wydaje się być ten aspekt zasady autonomii stron postępowania arbitrażowego, 
który pozwala stronom na ustalenie zasad oraz sposobu postępowania przed sądem polu-
bownym, a w szczególności na modyfikację dyspozytywnych reguł wynikających z prze-
pisów Części V KPC. Szczególną egzemplifikacją tego uprawnienia, wskazującą zarazem 
na jego szeroki zakres jest wzmiankowany już art. 1186 KPC, umożliwiający stronom 
autonomiczne określenie sposobu oraz chwili wszczęcia postępowania przed sądem ar-
bitrażowym, w sposób odmienny niż wynika to z zawartej w tym przepisie dyspozytyw-
nej normy uznającej doręczenie pozwanemu wezwania na arbitraż za chwilę wszczęcia 
postępowania. Mając bowiem na uwadze kauzalne i temporalne powiązanie przerwy 
przedawnienia z czynnością wszczynającą postępowanie arbitrażowe (jako czynnością 
podjętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia roszczenia w rozumieniu art. 123 
§ 1 pkt 1 KC), przepis ten pozwala stronom pośrednio wpłynąć na materialno-prawny 
reżim regulujący kwestię początku przerwy przedawnienia (art. 123 KC). 

Równie szerokie zakreślenie ram rozporządzalności stron w postępowaniu arbitrażo-
wym umożliwia zatem argumentację, że także kwestia oddziaływania czynności proceso-
wej w postaci cofnięcia pozwu na przerwę przedawnienia spowodowaną wszczęciem tego 
postępowania nie przekracza granic dyspozycji stron tego postępowania. Jak się zresztą 
wydaje, samodzielne określenie przez strony wpływu cofnięcia pozwu na przedawnie-
nie roszczeń dochodzonych w umorzonym postępowaniu, musiałoby polegać na zastą-
pieniu rygoru zniesienia przerwy przedawnienia z mocą retrospektywną (art. 203 § 2 
zd. pierwsze KPC stosowany mutatis mutandis na podstawie art. 13 § 2 KPC), zakoń-
czeniem tej przerwy z mocą ex nunc, a zatem rozwiązaniem zgodnym z regułą ogólną 
z art. 124 § 2 KC, polegającym na rozpoczęciu biegu przerwy przedawnienia na nowo od 
chwili zakończenia postępowania (w tym przez jego umorzenie) 35. Powyższe zapatrywa-
nie osłabia ewentualny kontrargument sprowadzający się do zarzutu, że objęcie kwestii 
wpływu cofnięcia pozwu na przerwę przedawnienia roszczenia autonomią regulacyjną 
stron, narusza (wprawdzie tylko pośrednio) normy wyrażone w art. 117 § 2 zd. drugie KC 
(niedopuszczalność zrzeczenia się zarzutu przedawnienia przed upływem jego terminu) 
oraz art. 119 KC (zakaz skracania i przedłużania terminów przedawnienia przez czyn-
ność prawną), bądź też co najmniej – może służyć ich niedopuszczalnemu obejściu 36. 
Nie wydaje się być również zasadny (możliwy do sformułowania i próby obrony) za-
rzut, że ewentualne odstępstwo od reguły wyrażonej w art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC 

35 W szczególności, wydaje się, że ze względu na stricte materialno-prawny i jak się wydaje imperatywny 
charakter regulacji art. 123 KC, zastosowanie swoistej fikcji prawnej, polegającej na zastąpieniu przerwy 
przedawnienia roszczenia wywołanej wniesieniem pozwu, reżimem wstrzymania zakończenia (zawieszenia 
biegu) pierwotnego przedawnienia do chwili umorzenia postępowania, wydaje się już dość ewidentnie wy-
kraczać poza zakres autonomii stron w postępowaniu arbitrażowym. 

36 Problem ten w kontekście możliwości „manipulowania” przez strony chwilą wszczęcia postępowania 
arbitrażowego w oparciu o uprawnienie wyrażone w art. 1186 ab initio KPC, a w konsekwencji również fak-
tycznym biegiem terminu przedawnienia wyraziła J. Kuźmicka-Sulikowska; zob. taż, Zapis…, s. 27.
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w postępowaniu arbitrażowym, wykracza poza ramy autonomii regulacyjnej stron 
z tego powodu, że w swej istocie przepis ten (jako odstępstwo od art. 124 § 2 KC) ma 
charakter materialno-prawny, a nie proceduralny. W takim bowiem wypadku można 
by bowiem twierdzić, że kwestia ta nie byłaby w ogóle objęta dyspozycją art. 1184 § 1 
KPC, który verba legis dotyczy „zasad i sposobu postępowania”, a więc wyłącznie kwe-
stii procesowych, a nie ze sfery prawa materialnego. W rezultacie przyjęcia takiego po-
glądu, modyfikacja skutków art. 203 § 2 zd. pierwsze KPC, mogłaby nastąpić wyłącznie 
pośrednio, tj. poprzez dokonanie przez strony wyboru takiego obcego porządku praw-
nego jako prawa właściwego dla spornego stosunku, z którego wyniknął spór objęty 
postępowaniem, który regulowałby ww. kwestię w sposób odmienny niż ww. przepis 
prawa polskiego. Zarzut ten nie wydaje się być jednak zasadny. Uznanie treści art. 203 
§ 2 zd. pierwsze KPC za normę stricte materialno-prawną, a nie normę procesową (od-
działywującą jedynie na stosunki prawa materialnego), pociągałoby za sobą bowiem 
nieakceptowalne skutki w samym procesie cywilnym. Przykładowo bowiem, w wypadku 
rozpoznawania sprawy przez sąd polski w oparciu o obce prawo materialne właściwe dla 
danego stosunku, ocena skutków cofnięcia pozwu w postępowaniu przed tym sądem, 
musiałaby być dokonywana w oparciu o to obce prawo, a nie o art. 203 § 2 zd. pierw-
sze KPC. Konsekwencją tego stanu rzeczy byłaby zatem swoista dekompozycja zasady 
stosowania przez sąd krajowy własnego prawa procesowego jako lex fori processualis.

Podsumowanie
Reasumując poczynione powyżej rozważania wypada stwierdzić, że zważenie argu-

mentów przemawiających za analizowanymi w niniejszym artykule przeciwstawnymi 
stanowiskami co do wpływu umorzenia postępowania przed sądem arbitrażowym wsku-
tek cofnięcia pozwu na przerwę przedawnienia wywołaną jego wszczęciem, prowadzi 
do konkluzji o potrzebie odpowiedniego stosowania w tym postępowaniu art. 203 § 2 
zd. pierwsze KPC w oparciu o normę odsyłającą zawartą w art. 13 § 2 KPC. Rozwiązanie 
to jest bowiem celowe dla zapewnienia spójności systemu postępowania cywilnego oraz 
ochrony funkcji instytucji przedawnienia roszczeń, polegającej na stabilizacji stosunków 
prawnych. Brak również satysfakcjonujących powodów, by – w braku odmiennego po-
rozumienia stron – odstąpić od stosowania ww. regulacji, ważącej w sposób optymalny 
sprzeczne interesy powoda i pozwanego – na rzecz regulacji ogólnej zawartej w art. 124 
§ 2 KC. Ten ostatni przepis nie wydaje się być bowiem adekwatny do oceny wpływu 
zakończenia postępowania na przerwę przedawnienia w przypadkach umorzenia postę-
powania, będących następstwem rezygnacji z poszukiwania ochrony prawnej w danym 
postępowaniu (cofnięcie pozwu). 

Odstąpienie od odpowiedniego stosowania w procesie regulacji zawartej w art. 203 
§ 2 zd. pierwsze KPC na rzecz konsekwencji wskazanych w art. 123 § 2 KC jest wpraw-
dzie możliwe, jednakże wymagałoby ono wyraźnego porozumienia stron dokonanego 
w zapisie na sąd polubowny, odrębnej umowie regulującej postępowanie przed sądem 
arbitrażowym, bądź też uzgodnienia dokonanego niejako implicite – przez wybór stałego 
sądu polubownego lub procedowania w oparciu o istniejący regulamin jednej z instytucji 
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arbitrażowych albo regulamin arbitrażu ad hoc regulujący kwestię skutków cofnięcia 
pozwu w postępowaniu arbitrażowym w sposób odmienny niż art. 203 § 2 zd. pierwsze 
KPC, a zgodny z art. 124 § 2 KC.

Jakkolwiek kwestia ta wykracza poza zakres niniejszego artykułu, wydaje się, że zre-
kapitulowane powyżej konkluzje zastosować należy mutatis mutandis do oceny wpływu 
zwrotu pozwu wniesionego w tym postępowaniu (względnie – stosownie do przyjętej 
w danym regulaminie stałego sądu polubownego, bądź też regulaminie arbitrażu ad hoc 
terminologii – pozostawienia go bez rozpoznania wskutek nieusunięcia jego braków for-
malnych lub braku należytego opłacenia) 37, jak również umorzenia postępowania w przy-
padkach zbliżonych do art. 182 KPC (tzw. upadek instancji) 38.

37 Notabene, w tym zakresie regulaminy niektórych polskich stałych sądów arbitrażowych, na wzór art. 130 
§ 2 zd. drugie KPC wskazują wprost, że pozew zwrócony nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże 
z jego wniesieniem; zob. przykładowo: § 26 ust. 3 zd. drugie regulaminu SA KIG („zwrócony pozew nie wy-
wołuje skutków prawnych”); § 17 ust. 1 zd. trzecie regulaminu LEWIATAN („zwrócony pozew nie wywołuje 
żadnych skutków prawnych”); § 12 ust. 4 regulaminu SA IPH Kraków przyjmuje konstrukcję „uznania sprawy 
za  niewszczętą” przez Prezesa Sądu na wniosek jego Sekretarza, w wypadku nieusunięcia braków pozwu w za-
kreślonym terminie, co również zdaje się wskazywać na intencję całkowitego ubezskutecznienia pozwu (z mocą 
ex tunc), zaś § 25 ust. 2 regulaminu SAPC w Łodzi, co do skutków zwrotu pozwu milczy. Również zdaniem 
M. Ludwik i Ł. Błaszczaka, pozew zwrócony w postępowaniu arbitrażowym nie wywołuje żadnych skutków, 
jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa; Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo…, s. 179.

38 W tym zakresie pewną trudność stanowi okoliczność, że zakres przyczyn zawieszenia postępowania 
arbitrażowego mogących skutkować jego umorzeniem w razie niezajścia określonych zdarzeń w przewidzia-
nym terminie, długość terminu maksymalnego trwania zawieszenia postępowania oraz przesłanki umorzenia 
postępowania w tych przypadkach mogą znacząco odbiegać od modelu przyjętego w art. 174, 175 § 1 pkt 5 i 6 
i art. 178 w zw. z art. 182 KPC. W badanych na potrzeby niniejszego artykułu regulaminach stałych sądów 
arbitrażowych materia ta jest unormowana w sposób wzajemnie dość zbliżony (a odmienny od rozwiązań 
funkcjonujących w procesie): § 36 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 36 ust. 1 regulaminu SA KIG oraz § 30 ust. 1 i 4 regu-
laminu SAPC w Łodzi, przewidują wyłącznie umorzenie postępowania zawieszonego na wniosek stron, po 
upływie roku od zawieszenia, jeżeli żadna ze stron nie zażąda podjęcia postępowania. Regulamin SA IPH 
Kraków (§ 21 ust. 1 i 2) przewiduje takie rozwiązanie również w następstwie braku żądania podjęcia postępo-
wania zawieszonego na wniosek powoda, natomiast regulamin SAPC w Łodzi, poza umorzeniem zawieszonego 
procesu na zgodny wniosek stron w wypadku braku wniosku o jego podjęcie w terminie roku, przewiduje 
również ten sam skutek, jeżeli postępowanie nie zostanie podjęte w terminie 3 lat od momentu zawieszenia 
wskutek wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze prowadzenie postępowania, jak w szczególności 
śmierć strony czy braki w składzie organów uprawnionych do reprezentacji strony postępowania, jeśli braki 
te uniemożliwiają jej działanie (§ 37 ust. 1–3). Niezależnie jednak od ww. różnic, żaden z analizowanych 
regulaminów nie odnosi się do skutków umorzenia postępowania w tym trybie (w tym zwłaszcza nie zawiera 
klauzuli równoważnej art. 182 § 2 in fine KPC). Znamienne zresztą jest, że ani Część V KPC, ani też ustawa 
modelowa nie zawiera w ogóle regulacji zbliżonej do konstrukcji z art. 182 KPC, ograniczając się do ogólnej 
formuły umorzenia postępowania, którego kontynuacja stała się zbędna lub niemożliwa (art. 1198 pkt 2 KPC 
i art. 32 ust. 2 lit. c ustawy modelowej). Przyjęcie konstrukcji upadku instancji w regulaminach wiodących 
polskich stałych sądów polubownych stanowi oczywiście przejaw inspiracji utrwaloną tradycją polskiego prawa 
procesowego cywilnego, sięgającą co najmniej XIX w. (w byłym Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim) 
i nawiązującą do francuskiej péremption d’instance; zob. na ten temat A. Olaś, Umorzenie zawieszonego procesu 
cywilnego w prawie polskim – perspektywa historyczna i kodyfikacyjna, [w:] E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, 
Ł. Błaszczak (red.), Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. 
Doświadczenia i perspektywy, Sopot 2016, s. 223 i n. Problematyka szeroko rozumianego „upadku instancji” 
w prawie arbitrażowym jest zresztą bardzo bogata, albowiem również regulaminy zagranicznych, wiodących 
instytucji arbitrażowych, przewidują rozmaite formy niemerytorycznego zakończenia postępowania (nieko-
niecznie poprzedzone jego zawieszeniem), wskutek braku wymaganej aktywności stron (zwłaszcza powoda) 
oraz upływu czasu (np. brak uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów postępowania pomimo wezwania, 
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Abstract
The subject matter of this article consists in the assessment of the impact of the effective 

withdrawal of a claim in the arbitration proceedings on the interruption of statutes of lim-
itations of claims sought in this proceeding, which arose in connection with the initiation 
of these proceedings. An analysis of possible solutions in this respect leads to the conclusion 
that the first sentence of the Article 2032 of the Polish Code of Civil Proceedings (CCP) 
governing the effects of the withdrawal of a claim in the civil proceedings before the state 
courts shall be applied respectively subject to the parties’ right to opt out from its application 
by their agreement (which also includes admissibility of adopting any rules of permanent 
courts of arbitration or rules governing ad hoc arbitrations run under the Polish lex arbitri 
governing the issue in question in a different manner than the abovementioned provision). 
As a consequence, it should be assumed that the termination of arbitration proceedings 
caused by the withdrawal of a claim leads to the annulment of the interruption of the run 
of the limitation caused by the initiation of these proceedings, unless the parties agreed 
otherwise, i.e. by restoring the application of a general rule of the Polish substantive law 
in this respect (i.e. the Article 124 (2) of the Polish Civil Code), which provides for statutes 
of limitations running anew from the time of the completion of the proceedings.

Słowa kluczowe

wszczęcie postępowania arbitrażowego (przed sądem polubownym) – umorzenie po-
stępowania arbitrażowego (przed sądem polubownym) – cofnięcie pozwu w postępowaniu 
arbitrażowym (przed sądem polubowny) – przerwa przedawnienia roszczenia

Keywords

initiation of the arbitration proceedings (before conciliatory court) – discontinuance (ter-
mination) of the arbitration proceedings (before conciliatory court) – withdrawal of the claim 
in the arbitration proceedings – interruption of statues of limitations

„porzucenie sprawy”, polegające na niepodjęciu przez strony czynności procesowych niezbędnych do nadania 
sprawie biegu przez wskazany w regulaminie lub określony przez strony okres czasu, traktowane jako dorozu-
miany przejaw rezygnacji z kontynuowania postępowania); zob. na ten temat T. Wiśniewski, M. Hauser-Morel, 
[w:] A. Szumański (red.), System…, s. 623, Nb 67. Wydaje się, że we wszystkich tych przypadkach, na gruncie 
prawa polskiego, w braku odmiennego określenia skutków umorzenia postępowania przez strony postępowa-
nia, w regulaminie stałego sądu polubownego lub we właściwym lex loci arbitri, należałoby przyjąć zniesienie 
przerwy przedawnienia wywołanej wszczęciem postępowania (per analogiam do art. 182 § 2 in fine KPC). 
Przeciwnie zdaje się: M. Tomaszewski, [w:] M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Regulamin Sądu…, s. 399, Nb 20.


